Partnerská prezentace

JARO 22.–24. DUBEN 2022
PODZIM 16.–18. ZÁŘÍ 2022
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JARO & Podzim 2022

O AKCI DNY MARIANNE
• Nezaměnitelná a největší nákupní akce roku.
• V íkend plný exkluzivních slev a dárků
ke každému nákupu.
• Rozmanitá nabídka produktů z různých segmentů.
• Doprovodný program v v Marianne Lounges po celé ČR.
• Propojení s lifestylovými časopisy Marianne
a Marianne Bydlení.

2021

		

Počet nabídek
Počet obchodů/provozoven
Zapojených partnerů
Marianne Lounges

jaro

podzim

446

773

3 624

4 396

102

160

9

8
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Instalovaných aplikací

123 400

Zakoupených kuponových knížek
(tištěných i elektronických)

207 400

JARO & Podzim 2022

Kdo je t ypický nakupující
v rámci Dnů Marianne?
zejména ženy (93 %)
s vyšším vzděláním (50 %)
především z velkých krajských měst (59 %)
často pracují na manažerské pozici (29 %)
z domácností se středními (54 %) a vyššími příjmy (11 %)
většina se akce účastní opakovaně (67 %)
čtvrtina účastníků (23 %) se neúčastní jiných podobných nákupních akcí
Používají speciální aplikaci DNY Marianne (64 %), protože jim usnadňuje
orientaci ve slevové nabídce (88 %)

Zájem má především o produkty:
z oblasti módy a krásy
elektroniku
vybavení domácnosti

Zdroj: průzkum mezi účastníky akce
Dny Marianne, 17.–19. 9. 2021, N=1483
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JARO & Podzim 2022

Marketingová kampaň
OSLOVTE AŽ 6 MILIONŮ
POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

4 700 000
tv

1 100 000

256 000

INFLUENCERS
a sociální sítě

newsletter

984 000
TISK

360°

KAMPAŇ

2
600 000
web

470
000
POS

450 000
OOH

1 800 000
RÁDIO

Zdroj: odhadovaný zásah na základě dostupných dat Media projekt,
1–6/2021, Radio projekt, 1–6/2021; Netmonitor, 08/2021; Facebook,
Instagram, 09/20201; data Burda International
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Marketingová kampaň z roku 2021. V roce 2022 bude kampaň
postavena dle celkového konceptu eventu, Burda International
si vyhrazuje právo na změnu struktury kampaně.

JARO & Podzim 2022

DNY MARIANNE NOVINKY
Pro partnery a zákazníky
• Lepší uživatelský zážitek s aplikací Dny Marianne – sofistikovanější filtrace, možnost tvorby vlastního, nákupního seznamu, zábavná hra
s možností získání dalších dárků za nákupy
• Nové uživatelské rozhraní – jednodušší komunikace s organizátorem akce (nahrávání nabídek, objednávání promo materiálů atd.)
• Uplatnění slevových kuponů z webového rozhraní
• Zlatý kupon – nové funkce v aplikaci, větší vizibilita výrobku/služby během akce
• Zobrazení/zvýraznění vybraných produktů – přímo na home page aplikace Dny Marianne, napojení e-shop klienta
• Data z wishlistu – možnost monitoringu zájmu o vybrané slevové nabídky/produkty
• Interaktivní hra/soutěž v kamenné pobočce – možnost realizovat ve spolupráci s vybranými partnery

88 % uživatelů
Aplikace Dny Marianne usnadňuje orientaci
ve slevové nabídce

Zdroj: průzkum mezi účastníky akce Dny Marianne,
17.–19. 9. 2021, N=1483
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JARO & Podzim 2022
M Ó D A A D O P LŇ KY

DNY MARIANNE

17. – 19. 9. ČE S K Á R E P UB LI K A

eOBUV.CZ

GAP
Při příležitosti probíhajících
Dnů Marianne sahají slevy
na eobuv.cz až do výše
25 %! Objevte nejlepší
produkty a stylové značky,
jako jsou Guess,
adidas, Tommy
Hilfiger nebo
Geox. Každý
pár vytváří nový
příběh – řekněte
nám svůj příběh
s eobuv.cz!

GAP je ikonická americká značka moderního
stylu. Nechte se inspirovat legendárními džínovými
produkty či známou kolekcí GAP Logo a dalšími
módními styly. Využijte dodatečnou slevu 30 %
i na zlevněné produkty.

25%

30%

S kartou Mastercard navíc sleva 5 %

GLOBUS – FASHION STORE

Pro ty, kteří mají rádi
eleganci: všestranný
kabát s elegantním
stojáčkem v trendy
bordó odstínu, který
se hodí pro každou
příležitost. Nechte se
zahřát v chladnějších
podzimních dnech
a ciťte se jednoduše
skvěle. V Espritu na vás
čeká „ten pravý“.
Těšíme se na vás!

Nakupte během Dnů Marianne se slevou 25 %
ty nejlepší kousky značek s.Oliver, Lee, Wrangler,
Fransa, Lerros, jejichž kvalitu prověřil čas. Tyto
značky si zakládají na tradici, precizním střihovém
zpracování, kvalitních materiálech a nadčasovém
stylu.

25%

25%

S kartou Mastercard navíc sleva 3 %

Až

blasti prodeje šperků a hodinek ve střední Evropě. Získala mnohá ocenění
ků, příkladný zákaznický servis a výjimečnou prestiž. Šperky a hodinky jsou
která podtrhuje půvab ženy a charisma muže. A právě z lásky ke kráse jsme
modely šperků a hodinek se slevou až 25 %!

25%

S kartou Mastercard navíc sleva 5 %

GABOR

GLOBUS – kLENOTY

Každá noha je
jedinečná. Gabor
vyrábí dámskou obuv
v šířkách od F po H
a ve velikostech od 2,5
po 11. Sáry
kozaček od XS
po XXL. To je
důvod, proč
jsou boty
Gabor tak
jedinečné. Nenechte si ujít během Dnů
Marianne slevu 25 % na nezlevněné zboží.

Sleva 25 % na veškerý sortiment hodinek a šperků
vám nesmí utéct. Nabízíme známé značky hodinek
a šperků, dokonce i české výroby. Naše nabídka
je velmi rozmanitá a vybere si zde zaručeně každý
zákazník.

25%

S kartou Mastercard navíc sleva 3 %

JARO 22.–24. duben 2022
PODZIM 16.–18. září 2022

S kartou Mastercard navíc dárek

ESPRIT

25%

S kartou Mastercard navíc sleva 3 %

než 750ídek
Více
slevových nab

S kartou Mastercard navíc sleva 3 %

vy
dné sle
Výhopro
vaše bydlení

2021
17.–19. září

artou Mastercard v mobilu. Rychle, bezpečně, bezkontaktně.

Plaťte kartou Mastercard v mobilu. Rychle, bezpečně, bezkontaktně.

Slevové
kupony
pro vaše
výhodné
nákupy

%
Slevy až 50
do více než

4000 obchodů

2021
17.–19. září

%
Slevy až 50

SR
po celé ČR a

výhodné nákupy

www.dnymarianne.cz

Plaťte kartou Mastercard v mobilu. Rychle, bezpečně, bezkontaktně.

DMP_kuponovka198x91_MAR.indd 1

v obchodech

po celé ČR

a SR

21.07.21 12:49

DMP_kuponovka198x91_MB.indd 1

21.07.21 12:47

Nabídka kamenné obchody

Nabídka e-shopy

KLIENT ZÍSKÁ:

KLIENT ZÍSKÁ:

• Prezentaci své nabídky v časopise Marianne nebo Marianne Bydlení,
na microsite a v mobilní aplikaci.
• Slevový kupon v kuponové knížce Dny Marianne nebo Dny Marianne Bydlení
a v mobilní aplikaci.
• Uvedení seznamu zapojených obchodů na microsite a v mobilní aplikaci.
• Promo materiály Dnů Marianne (plakát, wobler, čočka na bezpečnostní bránu
– limitované množství) a online presskit ke stažení pro další prezentaci akce.
• Propagaci a spojení se zavedeným a úspěšným brandem.

• Prezentaci své nabídky v časopise Marianne nebo Marianne Bydlení,
na microsite a v mobilní aplikaci.
• Uvedení e-shopu v časopisech, na microsite a v mobilní aplikaci.
• Online promo materiály ke stažení pro další prezentaci akce.
• Propagaci a spojení se zavedeným a úspěšným brandem.
UPOZORNĚNÍ: Partner nesmí zveřejňovat slevový kód na svých stránkách,
v mailingu a dalších materiálech a zároveň nesmí probíhat paralelní slevová
akce v prodejně a e-s hopu klienta.

CENA ZA JEDEN TERMÍN AKCE DNY MARIANNE

CENA ZA JEDEN TERMÍN AKCE DNY MARIANNE

ČESKO
Velikost modulu

ČESKO

1/6

1/3 vert./hor.

2/3

1/1

Marianne

57 000 Kč

93 000 Kč

150 000 Kč

260 000 Kč

Marianne Bydlení

30 000 Kč

48 000 Kč

78 000 Kč

100 000 Kč

Velikost modulu

1/6

1/3 vert./hor.

2/3

1/1

Marianne

79 000 Kč

109 000 Kč

169 000 Kč

279 000 Kč

Marianne Bydlení

42 000 Kč

68 000 Kč

110 000 Kč

140 000 Kč

Slovensko
Velikost modulu

Slevové
kupony
pro vaše
výhodné
nákupy

Plaťte kartou Mastercard v mobilu. Rychle, bezpečně, bezkontaktně.

Slovensko

1/6

1/3 vert./hor.

2/3

1/1

Marianne

22 600 Kč

34 000 Kč

48 000 Kč

80 000 Kč

Marianne Bydlení

12 600 Kč

18 000 Kč

28 000 Kč

43 000 Kč

Velikost modulu
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1/6

1/3 vert./hor.

2/3

1/1

Marianne

79 000 Kč

109 000 Kč

169 000 Kč

279 000 Kč

Marianne Bydlení

42 000 Kč

68 000 Kč

110 000 Kč

140 000 Kč

JARO & Podzim 2022

Další možnosti propagace
v kuponových knížkách

Zajistěte své značce/slevové nabídce větší pozornost v rámci kuponové knížky.
Oslovte zákazníky vlastní promo grafikou na top pozicích kuponové knížky Marianne, Marianne Bydlení nebo v obou knížkách.
Nabídka platí pro omezený počet partnerů.
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CENÍK
MARIANNE
1. dvoustrana 		
Středové panorama
Inzertní celostrana

210 000 Kč
210 000 Kč
130 000 Kč

MARIANNE BYDLENÍ
1. dvoustrana 		
121 000 Kč
Středové panorama
121 000 Kč
Inzertní celostrana
75 000 Kč
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JARO & Podzim 2022

Nový bonus
zdarma*

Produktový
tip v redakčním
newsletteru

Zjistit více

produktové story
na sociálních sítích

8

*Nabídka platí pro celkový klientem objednaný objem Kč net-net za kupony v rámci jedné akce (jaro/podzim),
od 100 000 Kč do 199 999 Kč – 1x story, od 200 000 Kč do 499 999 Kč – 1x story a 1x tip v NL,
od 500 000 Kč do 999 999 Kč – 1x story a 2x tip v NL, nad 1 000 000 Kč – 1x story a 3x tip
v NL. Určeno pro komunikaci vybraných produktů (bestseller, teaser apod.) v redakčním newsletteru
a/nebo na sociálních sítích pod značkou Marianne.

JARO & Podzim 2022

aplikacE, WEB a print
nový reklamní formát PROJEKTU dny marianne

ZL ATÝ KUPON

Kritéria pro umístění nabídky jako Zlatého kuponu

• barevné odlišení v abecedním seznamu nabídek v aplikaci a na microsite
• odlišení větším rozměrem a prioritní pozicí v tištěné slevové knížce

Společnost Burda International si vyhrazuje výhradní právo
posoudit nabídku a rozhodnout o jejím ne/zařazením do sekce
Zlatý kupon.

Zvýrazněte svoje top slevové nabídky
přímo na home page v aplikaci a na
microsite
+

• celková atraktivita nabídky pro co nejširší skupinu spotřebitelů/
účastníků akce bez dalších omezení a výjimek
•minimální výše slevy 30 % (případně může být nižší, pokud se
jedná o velmi atraktivní produkt nebo značku)
• k nabídce se vztahuje dodatečná sleva nebo dárek Mastercard

Slevová knížka

Sleva až 25 % na celý sortiment.

DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021
S kartou Mastercard navíc dárek

MAGNIFLEX
SLEVA 20 %

MANUFAKTURA
SLEVA 20 % + DÁREK
Sleva 20 % + dárek k nákupu
nad 1000 Kč – krém na ruce 75 ml.

DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021
S kartou Mastercard navíc sleva 3 %

MARKS & SPENCER
SLEVA 25 %

na vybrané doplňky, 20 % na oblečení
a obuv. Neplatí na zlevněné zboží a nelze
ji kombinovat s jinými akcemi. Platí pouze
v kamenných prodejnách.
DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021
S kartou Mastercard navíc sleva 3 %

na polštáře a 15 % na matrace a ostatní
produkty Magniflex. Neplatí na již
zlevněné a akční zboží.

na celý sortiment při nákupu nad 3500 Kč.
Slevu nelze kombinovat s dalšími akcemi.

MARC O’POLO
SLEVA 25 %

MOCHI MOTIKO
3+1 ZDARMA

DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021

DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021

DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021

S kartou Mastercard navíc sleva 5 %
na polštář k zakoupené matraci

S kartou Mastercard navíc sleva 3 %

CENÍK
NESPRESSO

P
TO

LINO DESIGN
SLEVA AŽ 25 %

na kávovary Nespresso při nákupu
alespoň 10 balení (100 kapslí) kávy
Nespresso. Nebo sleva 20 % na kávovary
bez podmínky nákupu kávy. Platí od 17. 9.
do 19. 9. 2021 nebo do vyčerpání zásob.

S kartou Mastercard navíc sleva 3 %

S kartou Mastercard navíc sleva 3 %

Sleva 20 % na nezlevněné zboží.

na produkty z nejnovějších kolekcí značek
Guess, Tommy Hilfiger, Desigual, Champion
a dalších. Neplatí na značky Mayoral, Ugg,
Vistula a Mango.

na veškerý sortiment. K dispozici
v Praze 1, Praze 8, Brně a Modřicích.

DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021

DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021

DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021

DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021

S kartou Mastercard navíc sleva 3 %

MODIVO.CZ
SLEVA 25 %

DNY MARIANNE 17.–19. 9. 2021

MARELLA
SLEVA 20 % + DÁREK

S kartou Mastercard navíc dárek

65 000 Kč
35 000 Kč

Platí pro všechny kolekce.

MAISON SISLEY PARIS
SLEVA 20 % + DÁREK

Sleva 20 % na nezlevněný sortiment +
dárek k nákupu nad 3800 Kč – anti-aging
set obsahující 4 miniatury. Platí v Maison
Sisley Praha – Jáchymova 26/2.

1 Zlatý kupon - slevová knížka Marianne + aplikace		
1 Zlatý kupon - slevová knížka Marianne Bydlení + aplikace

SLEVA AŽ 30 %

S kartou Mastercard navíc sleva 5 %

NATUZZI ITALIA
SLEVA 20 %

Sleva
3

0% na

S kartou Mastercard navíc dárek

9

vše
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aplikacE A WEB DNY MARIANNE
Počet instalací aplikace: 123 400 Návštěvnost webu: 696 000 uživatelů

Topování nabídek

Prezentace nabídky v dominantním postavení
Buďte první, kdo osloví zákazníky v aplikaci a na webu Dny Marianne a zveřejněte jednu ze svých
nabídek v top pozici před ostatními partnery. Uživatelé aplikace a návštěvníci webu uvidí vaši nabídku
na jedné z prvních třech pozic před abecedním seznamem ostatních (v dané kategorii).
Omezená nabídka pro max. 3 klienty v jednotlivých kategoriích (Móda a doplňky, Krása,
Elektronika, Služby a dekor, e-shopy a další).

CENÍK
1. nabídka ve zvolené sekci
2. nabídka ve zvolené sekci
3. nabídka ve zvolené sekci

25 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč

Průměrné navýšení využití kuponů
oproti netopované nabídce

151 %
Navýšení oproti DM (podzim)
roku 2020

35 %
Zdroj: aplikace Dny Marianne
a Google Analytics, 2021
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aplikacE A WEB DNY MARIANNE
Počet instalací aplikace: 123 400 Návštěvnost webu: 696 000 uživatelů

produktový tip
na homepage

PUSH NOTIFIKACE

Exkluzivně pouze pro 6 klientů!

Inspirujte uživatele k nákupu

Počet notifikací je omezen, aby bylo sdělení co nejvíce účinné.
Uživatel, který má nainstalovanou aplikaci, obdrží notifikaci
(obdobně jako SMS). Poté se proklikne na detail sdělení,
ze kterého se dostane přímo na slevovou nabídku.

Nabídněte všem uživatelům přímo na homepage vámi vybraný
produkt.
Poskytněte jim tip na určitý výrobek/službu, který si o nákupním
víkendu mohou se slevou zakoupit.

CENÍK
1x push notifikace
během celého víkendu		

CENÍK
Produktový tip na homepage
aplikace Dny Marianne		

80 000 Kč

Exkluzivně pouze pro 6 klientů.

35 000 Kč

3x push notifikace
(každý den jedna)		 150 000 Kč
Exkluzivně pouze pro 2 klienty.

0% na

3
Sleva

vše
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Zdroj: aplikace Dny Marianne
a Google Analytics, 2021
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JAK SE ZÚČASTNIT?

OBJEDNEJTE SI MODUL PRO KAMENNÉ OBCHODY NEBO E-SHOP
A PODEPIŠTE NÁMI ZASLANOU ZÁVAZNOU REZERVACI.
DNY MARIANNE 2022
• Zúčastnit se mohou pouze aktivní klienti, kteří již mají či plánují objednat inzerci
v roce 2022 (nejpozději do vydání 9/22) v titulu Marianne a Marianne Bydlení.
• Poskytněte účastníkům akce Dny Marianne slevu minimálně 25 % (Marianne) nebo
20 % (Marianne Bydlení) na zboží a služby, případně atraktivní
dárek k nákupu adekvátní základní slevě.
• Pro zákazníky platící kartou hlavního partnera navíc poskytněte
dodatečnou slevu 3 % nebo hodnotný dárek.
• Registrujte se na https://akce.burda.cz/ a nahrajte veškeré podklady
(specifikace slevy, fotografie produktu/dárku v kvalitě 300 DPI bez log,
text a adresy vašich zapojených obchodů) nejpozději do 7. 1. 2022 (jarní termín)
a 27. 5. 2022  (podzimní termín).

• Účast jednotlivých e-shopů schvaluje Burda International CZ.
• Klient nesmí žádným způsobem zveřejnit slevový kód. V případě zveřejnění
bude klient postihnut peněžní pokutou.
• Čtenáři mohou uplatnit nárok na slevy a dárky pouze po předložení tištěného nebo
elektronického kuponu Dny Marianne u pokladen jednotlivých obchodů
a po zadání slevového kódu v e-shopech.
• Klient je povinen vystavit zaslané promo plakáty ve svých prodejnách nejméně 2 týdny
před akcí (nevztahuje se na e-shopy).
• Klient je povinen promovat celou akci minimálně 2 týdny před akcí na svých webech
či FB profilech.
• Klient je povinnen zajistit informovanost obsluhy v prodejnách o podrobnostech akce,
zejména o mechanismu použití tištěných a elektronických kuponů.
• V prodejně nesmí probíhat paralelní slevová akce. Konání takové akce může
být postihováno peněžní pokutou.
• Pro co největší úspěch naší spolupráce doporučujeme měsíc před a měsíc po akci
neposkytovat žádné podobné slevy
• Prosíme o důsledné vyplnění zapojených poboček. V případě, že promo materiály budou
zaslány na již zaniklou pobočku nebo na špatně zadanou adresu, bude částka za distribuci
klientovi zpoplatněna.
• Všeobecné obchodní podmínky pro účast v projektu Dny Marianne jsou k dispozici na
webových stránkách https://burda.cz/cs/inzerce/ke-stazeni/tisk a https://akce.burda.cz.

PODMÍNKY
• Každý modul může být využit jen pro jednu značku.
• Poskytnutá sleva se musí vztahovat na celý sortiment včetně nové kolekce.
Výjimky schvaluje Burda International CZ.
• Každá nabídka nebo dárek musejí být schváleny společností
Burda International CZ.
• Partneři, jejichž zboží a služby odpovídají svou podstatou titulu
Marianne Bydlení, ale mají zájem o inzerci v titulu Marianne, musejí
poskytnout své nabídky oběma titulům (Marianne i Marianne Bydlení).
• E-shopy i kamenné obchody nemohou být inzerovány najednou v jednom
modulu.
• Textová prezentace klienta kamenných obchodů nesmí
obsahovat žádné webové odkazy.

Uzávěrka pro jarní registraci:
7. 1. 2022
Uzávěrka pro podzimní registraci:
27. 5. 2022
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KONTAKTY

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CO NEJDŘÍVE!
Martina Krátká

Zuzana Janovská

Olga Toršová

The chief commercial officer (CCO)
+420 734 600 446
martina.kratka@burda.cz

Group Manager Team Lifestyle
+420 602 763 349
zuzana.janovska@burda.cz

Group Manager
Team Food and Home-Deco
+420 602 107 947
olga.torsova@burda.cz

Andrea Nassir

Jana Brázdová

Martina Matajová

Senior Media Consultant VIP Clients ELLE,
Marianne
+420 603 549 818
andrea.nassir@burda.cz

Senior Media Consultant Marianne
+420 732 254 233
jana.brazdova@burda.cz

Senior Media Cunsultant Marianne Bydlení,
ELLE Decoration
+420 724 014 807
martina.matajova@burda.cz

Michala Najmrová

Senior Media Consultant Svět ženy, Marianne
+420 603 336 644
monika.sidova@burda.cz

Senior Media Consultant ELLE
+420 603 549 821
michala.najmrova@burda.cz

Lenka Matějková

Monika Šídová

Barbora Pirná
Senior Media Cunsultant Marianne Bydlení,
ELLE Decoration
+420 774 223 342
barbora.pirna@burda.cz

Senior Media Consultant ELLE
+420 605 235 715
lenka.matejkova@burda.cz

© Veškeré koncepty, myšlenky a nabídky obsažené v tomto materiálu jsou
vlastnictvím a obchodním tajemstvím Burda International CZ s.r.o.

