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Do grona mtodych witkÓw na Opineo.pl
zallczono sklepy z minimum 250 opiniami,
o średnim zasięgu dziatania, specjatizujące się
w obśudze ktientÓW W WZnaCZonyCh niszach

rynkowych. Mtode wilki to rÓwni ezte sktepy,
Óre nibdawno Zorientowa{y Się w potzebie

zbierania opinii od swoich ktientÓw iWykorzy-
sVwania referencji do zwiększania SprzeduY
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+NAJCZĘSGIEJ oGEN|ANE sKLEPY z ARTYKUŁAM! DLA DzlEc!

To branża, ktÓra dopiero tclzpoczyna swoją karlerę w Internecie. Docelowi
odbiorcy, czyli rodzice i dziadkowie, to najbardzieJ wymagająca Brupa
klientÓw. od sklepÓw oczekuje się bardzo szczegÓlow.'jrch opisÓq dużej
wiedzy na temat oferowanych produktÓw oraz certyfikatÓw
bezpieczerlstwa. Mlodzi rodzice to zorganlzowana trupa kontaktuJąca się na
forach internetowych. Sklepy potraĘce zapewnić doskonalą obslugę dla tej

Brupy klient w moBą liczyć na najlepszy szeptany marketing na świecie.
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Sporą Brupę docelową teJ grupy stanowią koblety' a one Jak nikt inny są
wyczulone naJakość obslugi. InwesĘcja wJakość obsh'tgi jednak slę oplaca'
ponleważ zadowolona klientka jest lojalna lstaje się znakomitym nośnlkiem
reklamy w śwlecle tzeczywistym. Klientki bardzo chętnie dzieĘ się
oplniami|aptay zakupach wyszukują te sklepy' ktÓre są polecaneptzez lnne
kobiety. Sklepy' ktÓre rozumieJą ten mechanizm i potrafrą rłrykorzystać atut
wspÓlpracy z opineo, szybko dystansuJą swoją konkurencJę.
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