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Ekspansja międzynarodowa Loando  
– wschód i zachód afiliacji

Priorytety Loando International 2020 
UKRAINA I ROSJA + HISZPANIA I MEKSYK



Ukraina
Ilość ofert w portfolio Loando: 58 

EPC 0,55 eur 

Średnie stawki: 
CPL: 50 UA (1,9 eur) 
CPS: 260 UA (9,8 eur)

Kategorie ofert: pożyczki chwilówki, 
pożyczki gotówkowe



Rosja
Ilość ofert w portfolio Loando: >10 

EPC 0,31 eur 

Średnie stawki: 
CPL: 56 rubli (0,8 eur) 
CPS: 1500 rubli (22 eur)

Kategorie ofert: pożyczki na kartę, 
pożyczki gotówkowe, pożyczki na 
portfel wirtualny, pożyczki ratalne



Hiszpania
Ilość ofert w portfolio Loando: 35 

EPC 0,61 eur 

Średnie stawki: 
CPL: 13 eur 
CPS: 13 eu

Kategorie ofert: pożyczki chwilówki, 
pożyczki ratalne, linie kredytowe, 
*konta i karty kredytowe



Meksyk
Ilość ofert w portfolio Loando: 21 

EPC 0,42 eur 

Średnie stawki: 
CPL: 2,5 eur 
CPS: 15 eur

Kategorie ofert: pożyczki chwilówki, 
pożyczki ratalne, *pożyczki 
crowdfunding’owe



Kanały promocji
Poza standardowymi kanałami promocji produktów 
finansowych online (porównywarki, mailing / sms, 
Google Ads / Facebook, push, …) warto zwrócić 
uwagę na: WhatsApp i Telegram 



WhatsApp
• alternatywa dla kampanii SMS -> kanał                 

z wyższym % uwagi 
• teraz: reklamy z CTA odsyłającym do WhatsApp 
• w 2020 planowane dodanie funkcji statusów, 

dodanie tam reklam oraz rozwinięcie narzędzi do 
promocji produktów





Telegram
• więcej niż komunikator: publiczne kanały             

-> wyszukiwarka produktów 
• Boty: kanał obsługi klienta, a nawet kanał 

wnioskowania o pożyczkę



• Boty: oferty najlepszych pożyczek i form 
finansowania

• Boty: oferty najlepszych pożyczek i form finansowania



• Wydawcy Telegramowi: kanał @kredit_zaym 
ma ok. 58 000 obserwujących, a każdy post 
ma zasięg na 15 000  - 40 000 osób



Narzędzia aff44 ułatwiające działania na innych rynkach 

• gotowe materiały promocyjne (display, 
mailings…) 

• opisy ofert w panelu wydawcy 
• wigdet’y pozwalające stworzenie porównywarki 

finansowej 
• narzędzie pozwalające stworzenie strony                    

z porównywarką 
• pomoc account managerów, których j. ukraiński / 

rosyjski / hiszpański jest pierwszym językiem



Zapraszamy do współpracy! 
Приглашаем к сотрудничеству!  
Запрошуємо до співпраці!  
¡Colabora con nosotros! Michalina Maruszewska 

Head of International Business Development 
tel. +48 732 780 444/ +34 600 290 781 

Skype: live:c77b9081d493a651 

m.maruszewska@loandogroup.com 


