
  

 
Fair trade és innováció a magyar borkereskedelemben! 

winegroup.hu 

Egész éves kampánykommunikáció. 
Tervezhető webshopforgalom. 
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WineShop.hu - Lengyelországi kampány 
ajánlat 
Időszak: 2022.10.1. – 12.31. 
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A KAMPÁNY CÉLJA 

 

A DPD indulásával új perspektívák nyíltak meg előttünk, amit már régóta terveztünk, és most 
meg is tudjuk valósítani. Ez egy teljesen új irány, ahol a külföldi célpiacon szeretnénk 
megtalálni a potenciális vásárlói kört a prémium borok tekintetében. Továbbá jó lehetőség új 
partnerkör kiépítésére és adatbázis gyűjtésére is. 

Első körben Lengyelországot vettük célba. Olyan 2 várossal a fókuszban, ahol azt látjuk, hogy 
magasabb a borkedvelők aránya, és a költési szándék is magas.  

A kampányt minimum 8 borászat esetében indítjuk el. Célunk, hogy legalább 500.000 - 
1.000.000 elérést tudjunk generálni, amiből globálisan minimum 200 vásárlásra számítunk. 
50.000 Ft-os átlagos kosárértékkel számolva legalább 10 milliós összbevétel várható a 
kampány során. 

MIT KAPTOK A KAMPÁNYBAN 

 
• Közös hirdetési fiókból indított kampány kezelése 3 hónapig  
• Központi landing oldal létrehozása angol és lengyel nyelven is 
• Teljes kampánymenedzsment  
• Analitika és teljesítményfigyelés, visszacsatolás 
• A hirdetések közvetlenül a saját webshopotokra fogják terelni a forgalmat 
• A kinyert adatok (kattintások követése, statisztikák) minden esetben átadásra 

fognak kerülni felétek 
• A hirdetések angol és lengyel nyelven is fognak futni 
• A 2 promótált borcsomag leírásának angol és lengyel nyelvű elkésztése 
• A kampánymegjelenés minden esetben letisztult, az arculati elemekkel kiegészítve 

fognak megjelenni 
• Hirdetésköltés figyelése a teljes kampányidőszak alatt 
• Kiegészítő marketinganyagok a Wineshoptól (kampány során előállt grafikai és 

kommunikációs anyagok) is átadásra kerülnek részetekre 
• Csomagolás szervezése (DPD-s kartonok beszerzésében is segítünk) 
• Csomagok utókövetése a feladást követően 
• Törésgarancia (DPD csomagolás esetén) 
• Külföldi szállítási limit beállításának lehetősége  
• Egyszerű és biztonságos fizetési lehetőség (Apple Pay, Google Pay) 
• Angol nyelvű számla 
• Telefonos ügyfélszolgálat a vásárlók részére angol nyelven is  
• Angol nyelvű ÁSZF  
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MIT KÉRÜNK A KAMPÁNYBAN 

 
• 12-es és 18-as borcsomagok összeállítása, a mérethatékonyság miatt. (Persze lehet 

6-os csomag is, csak a szállítási költség miatt javasoljuk a nagyobb csomagokat) 
• Elsősorban a prémium borokban érdemes gondolkozni, egy-egy csomag 

összeállításánál. Ebben is segítünk, ha szükségetek van rá. 
• A DPD kartonok beszerzésében is segítünk nektek, ahogy fentebb már említettük. 

A kampányhoz való csatlakozáskor elindítjuk a megrendelési folyamatot 
(megbeszélés alapján). Erre azért van szükség, mert kizárólag ebben a 
csomagolásban van 100% törésgarancia a szállításra 

• Szükség van a webshopotok angol és lengyel nyelvű verziójára is. Akár ebben is 
tudunk segíteni, amennyiben nincs rá kapacitásotok 

• Továbbá a német nyelvű webshop is előnyt jelenthet, ez nem elvárás, csak egy 
javaslat 
 

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG ÖSSZEGE LENGYELORSZÁGBA 

 

DPD KARTON ÖSSZEGE 

 

* A jelenlegi üzemanyag árakkal és 410 forintos euro árfolyammal kalkulálva 

 

Súly  Mennyiség Teljes bruttó ár * 
0,1–3 kg   1 palack                                                                       6 600 Ft   
3,01–5 kg   2 palack                                                                       6 800 Ft   
5,1–10 kg   4 palack                                                                       7 200 Ft   
10,01-15 kg   6 palack                                                                       7 500 Ft   
15,1–20 kg   12 palack                                                                       8 200 Ft   
20,1–25 kg   16 palack                                                                       9 000 Ft   
25,01-31,5 
kg  

 18 palack                                                                       9 600 Ft   

31,5-40,0   24 palack                                                                    16 100 Ft   
40,01-50   30 palack                                                                    17 700 Ft   
50,01-63   36 palack                                                                    19 100 Ft   

Karton típusa Ára 
Karton doboz (2 palack) 1,69 EUR + áfa 

Karton doboz (3 palack)  1,78 EUR + áfa 

Karton doboz (6 palack) 2,17 EUR + áfa 

Karton doboz (12 palack)  3,00 EUR + áfa 

Karton doboz (18 palack)  4,4 EUR + áfa 
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 Menedzselt partnerek 
részére 

Nem menedzselt partnerek 
részére 

 

Lengyel kampány 149.000Ft + áfa 299.000 Ft + áfa 

Őszi kampány (99.000 Ft + áfa) 0 Ft 449.000 Ft + áfa 

Karácsonyi kampány 149.000 Ft + áfa 

Két kampány együttes 
megrendelése esetén 

(298.000 Ft + áfa) 239.000 
Ft + áfa 

(748.000 Ft + áfa) 599.000 Ft + áfa 

 

Amennyiben éves szerződést köttök velünk marketing szolgáltatásra, abban az 
esetben a menedzselt partneri árakkal tudtok kalkulálni. 


