
Jedyna taka ślubna grupa
serwisów online na
świecie zarządzana przez
Izabelę Janachowską. 
POZNAJ NAS!

Warszawa, 29.07.2022 r.
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Izabela Janachowska 
ekspert w branży ślubnej 

Autorka portalu o tematyce ślubnej - weddingdream.com

 Aktualnie związana z telewizją Polsat - współprowadząca m.in. "Dancing with the
Stars. Taniec z gwiazdami", "Miss Polski 2021, "Sylwestrowa Moc Przebojów
2021" oraz Polsat Cafe - prowadząca autorskie programy "Śluby Gwiazd" 
i "Suknia marzeń". 

W latach 2015 - 2021 prowadząca programy telewizyjne w stacji TVN Style 
i TLC: „I nie opuszczę cię aż do ślubu” „Śluby marzeń”, „Panny młode ponad
miarę”, „Pary młode ponad miarę”.

Współautorka programów telewizyjnych w nowoczesnej oprawie - więcej
informacji wraz z wejściem nowej ramówki Polsat 2022.  

Założycielka pierwszego na świecie ślubnego marketplace  weddingdream.shop

Twórczyni planera ślubnego - weddingdream.app dzięki, któremu przyszłe
panny młode, mogą zaplanować swój wymarzony ślub i wesele. 

Właścicielka Concept Store - Izabela Janachowska największego w Polsce
salonu ślubnego.
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Jedna ze 100 najcenniejszysz kobiecych marek osobistych 2022 r. według 
 prestiżowego rankingu ForbesWomen - 63 miejsce.

https://www.polsat.pl/event/sylwestrowa-moc-przebojow/


Jedyna taka ślubna grupa serwisów online na świecie stworzona przez Izabelę Janachowską

Ślubny serwis informacyjny, 
artykuły, porady, inspiracje...

Planer ślubny w formie aplikacji
stworzony przez Izabelę Janachowską.

Katalog online 
usługodawców z branży ślubnej. 

Marketplace oferujący wszystko, czego
potrzebujesz w dniu ślubu i nie tylko.

Największy w Polsce salon mody
ślubnej i weselnej. 

Ślubny serwis VOD: 
metamorfozy, porady, wywiady.

3

https://weddingdream.shop/
https://polecane.weddingdream.com/
https://weddingdream.com/aplikacja-slubna
https://weddingdream.app/weddingdreamTV
https://weddingdream.com/
https://izabelajanachowska.store/


WDG jedyna na świecie ślubna grupa serwisów online
stworzona przez Izabelę Janachowską. 

odsłon serwisów Wedding Dream Group 9 945 777  

wyświetleń filmów na YT Wedding Dream -
Izabela Janachowska33 603 079

obserwujących profile Wedding Dream i
Izabeli Janachowskiej w social media691 197 

użytkowników to kobietyponad 90%

użytkowników serwisów Wedding Dream Group2 945 245  

*Dane aktualizowane co kwartał z ostatnich 12
miesięcy

subskrybentów na You Tube 155 500 

Sukces 
Wedding Dream Group
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W dalszej części
prezentacji
znajdziesz:

Krótka historia o Wedding Dream Group

Charakterystyka serwisów Wedding Dream Group

WDG jako producent video w jakości telewizyjnej

Reklama wielokanałowa - możliwości współpracy
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Krótka historia

Wraz z premierami i rozwojem poszczególnych serwisów
powstawały również kanały w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/weddingdreamPL
https://www.instagram.com/weddingdreamcom/
https://www.instagram.com/izabelajanachowska.store/
https://pl.pinterest.com/Wedding_Dream_Com/

WeddingDream.COMlistopad 2018

WeddingDream.APPluty 2020

WeddingDream.SHOPpaździernik 2020

Concept Store Izabela Janachowskapaździernik 2020

WeddingDream.TVluty 2021

Blog Wedding Dream 
by Izabela Janachowska

luty 2015

6

https://www.facebook.com/weddingdreamPL
https://www.instagram.com/weddingdreamcom/
https://www.instagram.com/izabelajanachowska.store/
https://pl.pinterest.com/Wedding_Dream_Com/_created/


Ślubny Portal, artykuły,
inspiracje, porady, trendy.

Trendbooki, lookbooki

Około 200 tys. użytkowników miesięcznie

Codzienne publikacje, ślubne newsy

Blisko 2 400 artykułów

Artykuły wzbogacone o video

Szeroki wachlarz możliwości reklamowych

7Dane: 2Q 2022

https://weddingdream.com/


Szerokie możliwości promocyjne 

Ogólnopolska baza firm ślubnych i weselnych

Ponad 3000 zarejestrowanych
usługodawców

Katalog ślubnych
usługodawców

Panel CRM dla firm 

System zintegrowany z serwisami Wedding Dream

Elastyczne oferty - możliwość dostosowania
treści do charakteru działalności
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https://polecane.weddingdream.com/


Planer ślubny 
Izabeli Janachowskiej

62 228 rejestracji

Możliwość pozyskiwania danych
behawioralnych użytkowników

Planer stołów i lista gości

Szeroki wachlarz możliwości reklamowych

Ślubny harmonogram z poradnikami
video Izabeli Janachowskiej

Budżet, podwykonawcy
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https://weddingdream.com/aplikacja-slubna


Social Media 
Ponad  691 197 obserwujących łącznie profile
Weeding Dream Group i Izabeli Janachowskiej

Każdego dnia nowa dawka porad, inpiracji,
newsów ze świata wedding

Instagram -  zasięg postów 30 dni 337 033

Ponad 90% obsewującymi są kobiety 

Szerokie możliwości promocyjne 

Facebook -  zasięg postów 28 dni 760 359
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Wszystko czego potrzebujesz 
w dniu ślubu i wesela

Moda dziecięca

Ponad 350 m2 powierzchni

Garnitury męskie szyte na miarę

2 sale sprzedaży, VIP Room, pracownia krawiecka,
cyklorama

Lokalizacja w centrum Warszawy

Moda ślubna i wieczorowa

Obuwie, akcesoria, biżuteria, dodatki
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https://izabelajanachowska.store/


Pierwszy ślubny 
marketplace na świecie

Około 230 sprzedawców i ponad 23 200 towarów w ofercie

kwartalnie odwiedza nas średnio 192 023 użytkowników

Stały, miesięczny wzrost ilości i wartości zamówień 

Wszystko czego potrzebujesz w dniu ślubu i nie tylko dostępne online

Każdego dnia nowe produkty i kategorie

Rozliczenia w modelu efektywnościowym 

Zintegrowany z systemem BaseLinker

średnia kwartalna ilość odsłon 1 160 714
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https://weddingdream.shop/


Marketplace
korzyści dla
sprzedawców

Bez opłaty aktywacyjnej i bez
abonamentu.
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Zintegrowany z systemem BaseLinker.

Efektywnościowy model rozliczeń. 

Rozwój Twojego biznesu oraz bezpłatne
wsparcie marketingowe.

Dodatkowy kanał sprzedaży i źródło dochodów. 

Wizerunkowe i marketingowe wsparcie 
Izabeli Janachowskiej. 
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https://weddingdream.shop/
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https://weddingdream.shop/


Video produkcja

Produkcja kontentu video w jakości telewizyjnej. 

Kanał na platformie You Tube: 
https://www.youtube.com/c/WeddingDreamIzabelaJanachowska 

Internetowy kanał streamingowy: 
WeddingDream.TV

You Tube
Weddin Dream - Izabela Janachowska

Największy aktywny kanał o tematyce
ślubnej na świecie.  

2018

WeddingDream.TV

Jedyny na świecie bezpłatny internetowy
kanał streamingowy o tematyce ślubnej.

2021

2021 Produkcja telewizyjna

Produkcja materiałów video w jakości 
You Tube lub telewizyjnej na zamówienie
klienta. 
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ponad 33 603 079 wyświetleń filmów

ponad 155 500  subskrybentów 

97% pozywtywnych ocen

Znane i lubiane cykle filmów ślubnych 
autorstwa Izabeli Janachowskiej takie jak: 
Śluby Gwiazd, Salon marzeń, StyLOVE i wiele więcej. 

YouTube
WEDDING DREAM IZABELA JANACHOWSKA

Wedding Dream stanął na czele
rankingu kanałów ślubnych na
YouTube pod względem subskrypcji. 

ponad 236 opublikowanych filmów

17Dane: 2Q 2022

https://www.youtube.com/channel/UCyWcHVfPSFA9g4NzXSczAPg
https://www.youtube.com/channel/UCyWcHVfPSFA9g4NzXSczAPg
https://www.youtube.com/channel/UCyWcHVfPSFA9g4NzXSczAPg


Jedyna na świecie ślubna
telewizja VOD

Cykliczne premiery nowych materiałów

Niepublikowane nigdzie wcześniej dodatkowe filmy 

Popularne cykle programów ślubnych 
autorstwa Izabeli Janachowskiej takie jak: 
Śluby Gwiazd, Salon marzeń, StyLOVE i wiele więcej.

Możliwość emitowania reklam

Bezpłatny dostęp dla użytkowników

premiera: 8.03.2021 

 58 007 użytkowników

18

https://weddingdream.app/weddingdreamTV


Produkcja materiałów video
w jakości You Tube lub
telewizyjnej na zamówienie. 

sztab eskpertów 

bogate zaplecze produkcyjne 

kompleksowa produkcja video od koncepcji 
 po montaż

tysiące godzin spędzonych na planach filmowych 
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Reklama 
wielokanałowa
Jako jedyni w branży ślubnej
zapewniamy reklamę i promocje
marki z wykorzystaniem wielu
kanałów komunikacji - portal, social
media, newsletter, telewizja
internetowa. Wykorzystując
synergię wielu punktów styku w
dotarciu do klienta, zwiększamy tym
samym skuteczność prowadzonej
kampanii. 



REKLAMA WIELOKANAŁOWA 
Czym dysponujemy? 

Sieć serwisów online
zintegrowana z narzędziem do

marketing automation

Umożliwia pozyskiwanie danych
behawioralnych o użytkownikach

poszczególnych serwisów,
personalizowanie treści i precyzyjne

targetowanie.

Dynamicznie rozwijający się
zespół specjalistów

Zapewnia autonomię działania oraz
niezależność terminową przy realizacji
projektów. Własny dział IT, graficzny,
redakcyjny, e-commerce, logistyki,

marketingu, produkcji video, sprzedaży.

Bogate
doświadczenie 

W samym 2021 roku przeprowadziliśmy
27 kampanii z wykorzystaniem lokowania
produktów, współpracowaliśmy z setkami

firm i spędziliśmy tysiące godzin nad
wdrożeniem projektów.
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Social Media Marketing
Oferujemy przestrzeń reklamową dla Twojej
marki, w której przeprowadzimy kampanie w
nieszablonowy sposób z wykorzystaniem profili
weddingdream.com 

Product Placement 
Czyli lokowanie produktu w sposób aktywny lub
pasywny, pozwala przedstawić Twój produkt,
markę czy usługę w oryginalny sposób i dotrzeć
do przyszłych Panien Młodych i nie tylko. 

Content Marketing
Nasz zespół eskspertów w tematyce
weddingowej oraz lifestylowej pomoże stworzyć
najbardziej wartościowe i zaskakujace treści.
Oferujemy: artykuły eksperckie, wywiady,
recenzje na portalu weddingdream.com

Reklama 
wielokanałowa

Zakres działań multi-channel
marketing obejmuję reklamę
i promocje w takich
obszarach jak: 

1/2
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Marketplace 
Platforma do sprzedaży wyselekcjonowanych
produktów z branży ślubnej i nie tylko - 
 weddingdream.shop

Wedding Dream Flat Fee
Sieć reklamowa w serwisach Wedding Dream
pozwalająca na dotarcie do precyzyjnie
targetowanej grupy odbiorców.

Direct marketing
W ramach marketingu bezpośredniego
prowadzimy kampanie mailingowe. Dane
behawioralne i demograficzne to baza, dzięki
której możemy dopasować komunikat do
odbiorców. 2/2
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Reklama 
wielokanałowa

Zakres działań multi-channel
marketing obejmuję reklamę
i promocje w takich
obszarach jak: 



WEDDINGDREAM.COM

ARTYKUŁY
SPONSOROWANE

 

KAMPANIE
BANEROWE

KATALOGI
SPRZEDAŻOWE

920 378
odsłon

580 589
użytkowników

Dane za: 2Q 2022
Źródło: Google Analytics

Możliwości reklamowe
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NEWSLETTER do użytkowników WD

BANER W NEWSLETTERZE
REDAKCYJNYM NEWSLETTER DEDYKOWANY

Dane: 2Q 2022
Źródło: Salesmanago

15.9% 
średni open rate

54 925
subskrybentów

Możliwości reklamowe

 wiek, płeć, data ślubu
targetowanie

Precyzyjnie targetowana 
grupa odbiorców
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FACEBOOK WEDDING DREAM IZABELA JANACHOWSKA

POST
SPONSOROWANY KONKURS

LOKOWANIE 
W FILMIE

131 508
obserwujących

760 359

126 155

Dane na: 2Q 2022
Źródło: Facebook

Możliwości współpracy
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zasięg postów 28 dni 

aktywność dot. postów 28 dni 



INSTAGRAM @WEDDINGDREAMCOM

POST
SPONSOROWANY STORIES WYRÓŻNIENIE

Dane za okres: 2Q 2022
Źródło: HypeAuditor 

72 226
obserwujących

Możliwości współpracy
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WEDDINGDREAM.APP

LOKOWANIE
PRODUKTU LUB

MARKI 

 KAMPANIE DISPLAY

KAMPANIE MOBILE
PUSH

62 228
pobrań aplikacji

Dane na dzień: 27.07.2022
Źródło: Google Analytics 

Możliwości współpracy

Dedykowane
funkcjonalności
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WEDDINGDREAM.TV serwis VOD

Możliwości współpracy

LOKOWANIE 
W ODCINKU

ODCIENEK
DEDYKOWANY

BILLBOARD
SPONSORSKI
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

WEDDING DREAM GROUP SP. Z O.O.
ul. Płowiecka 3

04-501 Warszawa
 

mail: biuro@weddingdream.com
tel.:  +48 662 582 921
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