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Povestea 2Performant se înscrie într-o poveste mult mai mare: cea a felului în care tehnologia schimbă accelerat lumea și creează
oportunități nemaiîntâlnite.
Cea mai valoroasă companie din lume în acest moment, Amazon, a fost înființată acum doar 26 de ani. Unul dintre cele mai puternice
branduri globale, iPhone-ul, este cu 10 ani mai tânăr. Facebook, rețeaua socială care influențează decisiv politica și economia globală de
ani de zile, a fost lansată tot atunci.
Jurnalismul, muzica, relațiile, transportul, turismul, recrutarea, divertismentul, toate au fost, rând pe rând, transformate profund odată cu
accesul la conectivitatea globală și la o putere de calcul ridicată.
Am avut norocul de a înțelege printre primii felul în care internetul va schimba lumea. Dincolo de comunicarea instantanee și de accesul
practic nelimitat la informație, am știut că se va dezvolta o generație digitală de profesioniști, noile talente de care economia va avea
nevoie și cu care va colabora pe o nouă infrastructură. Am avut inspirația și perseverența de a construi o opțiune viabilă pentru aceștia
prin platforma 2Performant.com.
În jurul talentelor digitale, utilizatorii platformei noastre, am construit misiunea 2Performant, aceea de a susține noua generație de
antreprenori în domeniul digital și de a genera astfel valoare pentru toate părțile implicate, evident și pentru noi ca business și ca
acționari.
Venim la Bursă cu un model de business validat și o capacitate de creștere confirmată. Avem experiență în lucrul cu investitorii și suntem
recunoscuti pentru impactul pozitiv pe care l-am adus în industriile în care activăm. Venim pentru a ne conecta la o infrastructură de
finanțare cu ajutorul căreia să ne dezvoltăm accelerat în următorii ani.
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Marketingul este democratizat cu ajutorul tehnologiei

În viziunea 2Performant, viitorul marketing-ului
este unul democratizat și colaborativ.
Domeniul marketing-ului va fi transformat de revoluția din
tehnologie, de migrarea talentelor digitale către gig economy și
de nevoia de specializare și de măsurare a activității de marketing.
Tehnologia creează un cadru de colaborare sigur, transparent și
eficient, pe bază de date și rezultate, între branduri și talentele
digitale.
Acesta este motivul pentru care 2Performant a introdus
conceptul de marketing afiliat pe piața din România în 2008, a
creat și format piața de afiliere și a dezvoltat ulterior un al doilea
produs bazat pe aceleași principii, cel de influencer marketing.
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Produse și tehnologie
Platforma 2Performant.com reprezintă spaţiul de întâlnire și de colaborare a afacerilor cu expunere online cu
talentele digitale în domeniul marketing-ului: afiliaţi și influenceri.
Prin această platformă, 2Performant operează și monetizează cele două produse actuale ale societăţii:
Marketing afiliat și Influencer marketing.

MARKETING AFILIAT
Promovare plătită la cost pe vânzare
Modalitatea de colaborare dintre un brand (adesea magazin online) și
specialiștii în digital marketing care pot trimite potențiali clienți către
magazine prin diverse forme de promovare online, primind în schimb un
comision pentru vânzările generate
Pentru branduri: probabil cel mai eficient mod de a cumpăra reclamă.
Pentru fiecare euro investit în marketing afiliat în ultimele 3 luni,
advertiserii 2Performant au obținut vânzări în valoare de 16,93 euro*.
Pentru afiliați: cea mai simplă și corectă modalitate de a câștiga bani
folosind competențele de digital marketing. Până acum, afiliații au obținut
câștiguri în valoare de 15,5 milioane euro* sub formă de comisioane.
*date la noiembrie 2020
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INFLUENCER MARKETING
O nouă modalitate de colaborare între talentele digitale și branduri și,
pentru 2Performant, o nouă direcție de valorificare a platformei
tehnologie 2Performant.
Produs lansat în 2018 în urma unei investiții proprii în valoare de 250.000
de euro. A fost dezvoltat în cadrul platformei 2Performant.com, pe baza
infrastructurii existente (plăți, contractare, comunicare, profil de
utilizatori).

Produse și tehnologie

https://www.youtube.com/watch?v=x9Ua-RLv1SE&feature=youtu.be
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Potenţial de creștere și rezultate financiare

Potențialul de creștere pe piața din România și pe piețele externe a fost deja confirmat:

x200

creștere în termeni de cifră de afaceri în ultimii 10 ani

+20%

cifră de afaceri în 2019

De la 1,9% la 11%

venituri generate pe piețele externe în totalul cifrei de
afaceri, în perioada 2016-2019
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+37,5%

cifra de afaceri în semestrul 1 al anului 2020 față de
aceeași perioadă a anului anterior

+129%

EBITDA în S1 2020

+54,1%

creștere a vânzărilor din platforma 2Performant.com
pentru clienții companiei în S1 2020

Evoluţia pieţei ţintă
Fiind direct conectată la evoluția comerțului electronic și a marketingului digital, compania se află în poziția
ideală pentru a crește accelerat în următorii ani și, astfel, pentru a genera valoare pentru acționarii săi.

26,55% rata de creștere a pieței de
eCommerce din Europa de Est în 2020, cea
mai ridicată din Europa**
La nivel european, valoarea pieței de
publicitate online a depășit valoarea
publicității TV încă din 2016 și este în
continuă creștere

* conform unei analize Horváth & Partners realizată în baza
statisticilor Eurostat și GPeC
** European 2020 Ecommerce Region Report
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Evoluţia veniturilor generate pe piaţa de
marketing online în România, 2007-2009

Venituri (lei)

Piața de eCommerce din România: +20% în
2019, urmată de o creștere susținută în
2020-2021 (18%-28% rată de creștere anuală*)

an

Plan de dezvoltare
Strategia 2Performant vizează valorificarea ferestrei de oportunitate din comerțul online și marketingul digital
din România și din regiune, pe două direcții de dezvoltare:
Creșterea pe piața din România, prin captarea accelerării din comerțul online și marketingul digital
Extinderea treptată pe piețele din regiune, în ritm cu finanțarea pe BVB, prin parteneriate, achiziții și prin
extinderea numărului de utilizatori pe aceste piețe.

Conform profilului de companie de tip growth, 2Performant își propune să realizeze creșteri importante în
următorii ani. Astfel, compania estimează la finalul anului 2025 o cifră de afaceri aprox. x4 față de cea din 2020.
2020
Creșterea cifrei de afaceri
Cifra de afaceri
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2021

2022

2023

2024

2025

28,9%

27,8%

27,9%

28,9%

31,9%

34,9%

20.018.301

25.585.366

32.723.593

42.187.446

55.656.772

75.094.931

766.131

(632.309)

(218.453)

798.325

1.942.008

6.845.008

Previziuni financiare
Sinteza ritmului de creștere pe diferite piețe:

Obiectivele strategice pentru perioada 2021-2025 sunt:
Creștere medie anuală de 22% a pieței locale, care reprezintă astăzi
peste 85% din business
Creșterea, în medie, cu 65% a pieței externe, care reprezintă peste
10% în prezent, prin adresarea a 2-3 piețe noi. astfel, la finalul
perioadei estimate, piața externă va genera peste 30% din business.

2019

2020E

Piața
internă

25%

32%

Piața
externă

2021F

2022F

2023F

2024F

2025F

22%

22%

20%

21%

22%

65%

65%

65%

65%

65%

106%

28%

50%

50%

50%

28%

29%

32%

35%

35%

20%

Influencer
marketing

0%

26%

Medie

20%

29%

28%

Sursa: conducerea societății 2Performant Network S.A.

Creștere medie anuală de 57% a segmentului de influencer marketing. În 2025 acest segment va genera aproximativ 6% din cifra de
afaceri a 2Performant.
Necesarul de finanțare pentru expansiunea rapidă va genera cheltuieli de investiții în următorii ani, care vor afecta profitabilitatea imediată,
în perioada 2020-2021. Compania își propune o creștere constantă a profitabilității începând cu 2023 ca urmare a scalării afacerii.
Profitul net estimat pentru 2025 este de de 6.8 Mil. RON, cu o marjă a profitului de 9.1% și o valoare terminală neactualizată de
49.144.447 lei, ceea ce reprezintă un multiplu de 7.18 ori profitul net înregistrat în același an.
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Listarea 2Performant la BVB

Listare tehnică urmată de o majorare de capital
Acţiunile 2Performant au început tranzacţionarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, pe piaţa
AeRO, din data de 9 decembrie 2020. Compania a realizat o listare tehnică.
Prin listarea la BVB, 2Performant vizează obținerea de finanțări pentru planurile de dezvoltare și de creștere a
companiei, pe termen lung. Astfel, compania intenționează să utilizeze o serie de instrumente ale pieței de
capital, iar pentru 2021 a planificat o majorare de capital social cu aport în numerar.
Acțiunile companiei sunt tranzacționate sub simbolul 2P.
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Structura acţionariatului
La momentul listării, structura acţionariatului
2Performant este formată din 44 de acţionari,
dintre care: Dorin Boerescu, CEO și acţionar
principal 2Performant (38,7%), Radu Spineanu,
fondator 2Performant (10,1%), Sergiu Neguț,
membru în boardul consultativ 2Performant (7%).

40%
35%

38,737%

Spineanu Radu Ioan

Capitalul social al societăţii este împărţit în
1.054.426 acţiuni ordinare, nominative,
dematerializate și liber tranzacţionabile.
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31,806%

Neguţ Sergiu Mădălin

25%

Majoritatea acţiunilor 2Performant sunt deţinute
de management, fondatori și membrii board-ului
consultativ. Aceștia au semnat un acord prin care
nu vor vinde acţiuni 2Performant în urmatoarea
perioadă.

Acţionari 2Performant*
Boerescu Dorin-Cristian

30%

Aron Bogdan
Delta Asset Invest SRL

20%

Alţi 39 acţionari (free float)

15%
10%

10,110%

5%

7,018%

0%
*până la data listării

6.639%

5,690%

Model de business

Surse de venit:
În ultimii ani, diversificarea și creșterea surselor de venit și îmbunătățirea sistemului de tarifare se reflectă în
creșterea veniturilor în raport cu creșterea încasărilor.

MARKETING AFILIAT

Taxă de set-up campanie

Abonament pentru utilizarea platformei (sumă fixă lunară)

Taxe pentru servicii suplimentare precum managementul campaniei de
influencer marketing

Taxe pentru servicii suplimentare și promovare
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INFLUENCER MARKETING

Comision de rețea, calculat ca procent din veniturile obținute de afiliați
(între 20% și 40%). Raportat la vânzările generate prin platformă,
comisionul societății reprezintă aproximativ 2%

Comision din bugetul de influencer marketing (20% în medie)

Model de business
În centrul business-ului 2Performant se află platforma 2Performant.com, construită pe tehnologie proprie,
prin care operează și monetizează cele 2 produse.
Activitatea talentelor digitale, afiliați și influenceri, în interiorul platformei este gratuită.

Advertiserii - companiile și brandurile care dezvoltă programe de marketing afiliat în 2Performant.com, plătesc:
către afiliați un comision calculat ca procent din vânzările generate de
aceștia prin platformă, procent care se situează, în general, între 2% și
20% din valoarea vânzărilor generate.
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către influenceri o sumă definită ca pay-per-post negociată și agreată
anterior pe baza unui rate card disponibil stabilit de fiecare influencer în
parte

Clienţi și categorii

Distribuţia clienților 2Performant pe sectoare de activitate din eCommerce este variată. De asemenea, niciun
client nu generează mai mult de 10% din cifra de afaceri a companiei.

Distributie advertiseri după aportul la cifra de
afaceri, sem I 2020
6%

4%

ADV 2

ADV 4

4%
3%
3%
2%

2.88%
4.86%

Fashion
6.71%

Books Movies & Music
Beauty

6.05%

28.88%

ADV 6

3%

ADV 8

2%

ADV 9
ADV 10

Electronics IT&C
Babies Kids & Toys

8.26%

ADV 7

restul de ADV
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Distribuţia nr total vânzări generate, pe categorii
de campanii (sem I 2020)

ADV 5

4%

65%

ADV 1

ADV 3

4%

Home & Garden
4.07%

Sports & outdoors
13.35%

24.93%

Health & Personal care
Altele

Exemple de clienţi - marketing afiliat
Printre clienţii produsului de marketing afilat se numără următoarele companii, în dreptul fiecăreia fiind
menţionat procentul plătit către afiliaţi sub formă de comision:
Fashion

Cărţi

Mall-uri
online

Produse
pentru copii

Sport

IT&C

Fashion – Answear (10%), Dyfashion (12%)

Produse pentru copii – Noriel (7%), Nichiduță (5%), Ookee (5%)

Cărţi – Libris (8%), Cărturești (9%), Litera (10%)

Sport – Decathlon (5%), Hervis (7%)

Mall-uri online – Elefant.ro (7%)

IT&C – evoMAG (până la 3%), F64 (2%), Spyshop (1-5%)

Home & deco – Vivre (5%), Bonami (3%), Somproduct (10%)
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Home
& deco

Exemple de clienţi – influencer marketing
Deși în faze incipiente, produsul de influencer marketing a fost utilizat de societăți branduri locale sau
internaționale precum: Elefant.ro, Decathlon, Pampers, Otter, Fashion House, Litera, Engie, Librex, PlayStation,
Tschibo, Smartbill, Zarea, Cărturești, Esteto, Elefant.ro, Pampers, Vivre, Lay’s, ING, Orange, Old Spice.
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Principalii indicatori operaţionali afiliere
Evoluţia principalilor indicatori operaţionali 2Performant, 2017 – 30.06.2020
2018

2019

Δ%
2019 /2018

H1 2019

H1 2020

628

741

767

3.51%

633

642

+1.42%

Numărul total de afiliați

57.645

64.230

73.480

14,4%

69.410

78.229

+12,7%

Nr. afiliați activi*
(generatori de click)

6,741

7,192

7,777

8.13%

6,000

6,523

+8.72%

Nr. afiliați productivi*
(generatori de comisioane)

2,682

2,761

2,983

8.04%

2,237

2,533

+13.23%

48.590.638

45.971.064

49.446.234

7,6%

22.804.152

26.734.390

+17,2%

157.953

138,5%

Nr. click-uri**
Nr. lead-uri**
Nr. vânzări**

51.278

66.230

72.684

81.279

+11,8%

802.458

678.679

794.346

17%

330.699

487.464

Valoare vânzări** (eur)

32.831.417

29.738.450

37.349.987

25,6%

14.763.529

23.214.801

+57,2%

Valoare totală comisioane**
(eur)

2.253.036

2.334.038

2.923.121

25,2%

1.203.318

1.691.360

+40,6%

* - valoare medie anuală
** - valoarea cumulată în perioada de analiză
Sursa: 2Performant
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Δ%
H1 2020 /
H1 2019

2017
Campanii active generatoare
de comisioane*

+47,4%

Date financiare
În ultimii 10 ani, afacerea 2Performant a crescut de peste 200 de ori în termeni de cifră de afaceri.
Cifra de afaceri reprezintă un mix între veniturile din marketingul afiliat și veniturile din divizia de influencer
marketing. Toate veniturile provin din abonamente, servicii și comisioane facturate clienților ca urmare a
utilizării platformei 2Performant.com.

Linie de
business

2016

2017

2018

2019

sem I
2019

sem I
2020

1

Mkt. Afiliat

9.801.978

10.922.030

11.796.729

15.041.837

6.535.829

9.060.556

2

Influencer Mkt

-

-

-

386.086

89.327

169.618

Nr.
crt

3

Altele
Total Cifra de afaceri
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1.107.817

2.106.546

1.093.686

100.198

104.173

17.953

10.909.795

13.028.576

12.890.415

15.528.121

6.729.329

9.248.127

Date financiare
Modalităţi de plată:
pre-pay, în sistem de plată în avans respectiv alimentare continuă a contului
post-pay, cu facturare săptămânală sau lunară.
Majoritatea advertiserilor din platforma 2Performant.com plătesc în regium de pre-pay, încasările prepaid
reprezentând, la jumătatea anului 2020, 35,5%. Astfel, are un management eficient al veniturilor și cheltuielilor
și al cash flow-ului și o predictibilitate bună a acestora.
Veniturile generate de piețele externe în totalul cifrei de afaceri a 2Performant au crescut de la 1.9% în 2016, la
11% la finalul anului 2019.
Piață

intern

extern

Opțiune
plată

2016

2017

2018

2019

sem I
2019

sem I
2020

postpaid

8,865,830

9,158,824

8,598,089

9,855,935

4,479,857

5,294,381

842,979

1,915,761

3,475,125

1,288,150

2,537,365

prepaid

734,160

postpaid

120,013

608,809

640,081

857,786

389,942

prepaid

81,974

311,418

642,798

852,991

377,880

678,616

9,801,978

10,922,030

11,796,729

15,041,837

6,535,829

9,060,556

Total Cifra de afaceri affiliates
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550,194

Analiza SWOT
OPORTUNITĂȚI
PUNCTE TARI
 Poziție pe piață – formator, dezvoltator de piață și lider necontestat
 Modelul de business – publicitate plătită la vânzare
 Platforma 2Performant, tehnologie proprie – versatilitate, funcționalități integrate, scalabilitate, transparență
 Model scalabil pe piețe externe, specific companiilor de tehnologie
 Expunere diversificată și echilibrată pe sectoarele de eCommerce – toate tipurile de activități cu vânzări
online sunt echilibrat reprezentate în portofoliul de advertiseri 2Performant
 Capacitate ridicată de inovare și absorbție tehnologică
 Comunitate extinsă și stabilă de afiliați, advertiseri și influenceri
 Echipa – profesionalism, experiență, stabilitate și funcționalitate dovedită în condiții de lucru la distanță
 Marketplace autohton pentru influencer marketing
 Parteneriate strategice pentru dezvoltare pe piața internă și piețele externe

PROVOCĂRI INTERNE
 Dependența de resursa umană
 Monitorizarea activității și relațiilor din platformă
 Managementul riscurilor operaționale legate de tehnologia utilizată
 Asigurarea comportamentului corect al utilizatorilor
 Incongruențe între nevoia advertiserilor și disponibilitatea afiliaților
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 Expansiunea – accelerată – a comerțului electronic în România,
în regiune și la nivel mondial
 Creșterea fenomenului de gig economy/ a freelancing-ului
 Oportunitatea integrării, pe aceeași platformă, a noi modele de colaborare între business-uri
și furnizorii de servicii pentru acestea (precum influencer marketing lansat în 2018), în
funcție de cererile din piață și de oportunitățile identificate
 Oportunități de intrare pe piețele CEE
 Listarea la BVB
- reprezentarea unui nou sector tech pe bursa românească
- plus de vizibilitate și imagine
- acces la resurse pentru valorificarea oportunităților de dezvoltare
- dezvoltarea și potențarea reciprocă a două comuunități largi,
importante pentru afacerea 2Performant: investitori și utilizatori

AMENINȚĂRI
 Evoluții economico-sociale cu impact negativ major asupra puterii de cumpărare
 Rezistență la schimbarea modelelor tradiționale de achiziție și consum în societatea românească
 Modificări imprevizibile în cadrul legislativ
 Emergența unor competitori noi pe piața internațională a marketingului afiliat

Echipa de management și Board-ul consultativ
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Echipa 2Performant
Echipa 2Performant este formată din profesioniști de top din domeniile IT, client service și vânzări, financiar,
product management, business intelligence, marketing.
Numeric, aceasta a crescut în timp, de la 17 angajați în anul 2017, la 26 de persoane la jumătatea anului 2020.
Compania este organizată în 4 departamente principale: departamentul Financiar, departamentul de
Research & Development, cel de Client Service & Sales și departamentul de Marketing.
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Istorie
2010

2011 – 2014

Prima rețea de marketing
afiliat din România

Dezvoltare și cicluri
de investiții

Dorin Boerescu împreună cu
un business angel aduc
afacerea existentă 2Parale
într-o societate nouă, „2
Parale Afiliere SRL” (actualul
2Performant Network S.A.),
iar Dorin Boerescu devine
CEO al societății.

Extinderea pe piața din
Bulgaria.

La baza acestei societăți stă
prima rețea de afiliere din
România, 2Parale, fondată
de Radu Spineanu. În 2008,
acesta a obținut o finanțare
de tip seed în valoare de
15.000 de euro și a lansat
rețeaua de afiliere 2Parale.

CA: peste 1,5 milioane de
euro în 2014 - creștere de
15 ori în 4 ani.

În 2009, Dorin Boerescu se
alătură afacerii în calitate de
acționar, după ce cumpără
80% din companie alături de
un business angel.
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Atragerea a unor runde
finanțare cu angel investors
în valoare totală de 450.000
de euro, care susțin
dezvoltarea propriei
tehnologii.

2015 -2016

2017

2018

2019

Rebranding și o nouă
platformă, tehnologie
proprie

Recunoașterea
potențialului afacerii –
“Made in Romania”

Definitivarea modelului
de business și lansarea
unui nou produs

Funcție de suport pentru
utilizatori și noi surse de
venit

Perioada 2015-2016 - punct
de inflexiune în evoluția
companiei:

Validarea modelului de
business și potențialului
2Performant în mediul de
afaceri și în sector –
2Performant se numără
printre câștigătorii
programului-competiție al
Bursei de Valori București,
„Made in Romania”.

 Lansarea produsului de
influencer marketing în
urma unei investiții de
250.000 de euro din
fonduri proprii.

 Primul an în care
compania operează
integral pe noul model
de business.

 Schimbarea numelui în
2Performant.
 Lansarea
2Performant.com,
platformă de marketing
afiliat realizată pe o
tehnologie proprie.
 Compania devine SA,
începe să fie auditată și
se constituie board-ul
consultativ.
 Migrarea către Amazon
Web Services (AWS) și
introducerea sistemului
de plată prepay.

 Valoarea totală a
capitalului investit în
tehnologia 2Performant
depășește 1 milion de
euro.
 Dezvoltarea
departamentului de
Business Intelligence.
 Vânzarea diviziei de
Pay-Per-Click (marketing
digital) și focus exclusiv
pe cele două produse din
2Performant.com.

 Crearea departamentului
de Account
Management, care oferă
consultanță și sprijin
utilizatorilor
2Performant.com.
 Diversificarea și creșterea
surselor de venit și
îmbunătățirea politicii
de preț, care se reflectă
în creșterea veniturilor.

2020
Cel mai bun an din istoria
2Performant
 Creșteri importante încă
de la începutul anului, ca
o confirmare a eforturilor
din ultimii ani.
 +37,5% CA și +129%
EBITDA în S1 față de
aceeași perioadă a anului
trecut, ca urmare a
accelerării comerțului
electronic.
 Listarea 2Performant pe
piața AeRo a Bursei de
Valori București.

Istoric finanţare și investiţii
Finalistă la “Made in Romania”
2Performant a fost finalistă la prima ediție a programului-concurs “Made in Romania” organizat de BVB în 2017, care recunoaște companiile cu
potenţial de creștere și de impact asupra economiei românești.

Runde de finanţare și experienţa în lucrul cu investitorii
Compania a derulat de-a lungul timpului mai multe runde de finanţare cu business angels în valoare de aprox. 500.000 de euro. Ultima rundă de
finanţare, realizată în 2015 în valoare de 250.000 de euro, a fost realizată la o valoare estimată de 2 milioane de euro.
Din 2015, compania este S.A. și este auditată. Tot în 2015 s-a constituit Board-ul consultativ format din Sergiu Neguț (investitor și co-fondator Fintech
OS), Vladimir Oane (antreprenor și co-fondator Deepstash), cărora li s-a alăturat ulterior Matei Pavel (antreprenor și co-fondator T-Me Studios).

Investiţii
2Performant a realizat de-a lungul timpului investiţii de peste 1 milion de euro în tehnologia proprie care stă la baza platformei 2Performant.com.
În plus, în 2018, a lansat produsul de influencer marketing prin investiţii din fonduri proprii în valoare de 250.000 de euro.
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Anexă: Glosar
Advertiser

27

Afacerea care se promovează online, respectiv, o societate
care operează unul sau mai multe site-uri de prezentare sau
magazine online și prin care vinde un produs sau serviciu,
acceptă plăți și execută comenzi online. Advertiserul este
cel care inițiază și derulează un program de afiliere sau o
campanie de influencer marketing, prin care pune la
dispoziția afiliaților și influencerilor mai multe instrumente de
promovare a produselor sau serviciilor sale.

Afiliat
(marketer)

Este o persoană fizică sau juridică care promovează produse
și/sau servicii ale unui advertiser în schimbul unui comision
pentru vânzări (sale) sau pentru direcționare de clienți în
vederea creșterii bazei de date (lead). Poate fi publisher,
blogger, specialist SEM sau orice persoană cu competențele,
timpul și motivația de a se înscrie într-un program de afiliere
cu scopul de a genera vânzări sau lead-uri în schimbul plății
unor comisionare corelate cu rezultatele.

Influencer

Persoane cu autoritate informală și influență asupra unui
grup țintă de consumatori de dimensiuni importante care,
cu condiția validării calității și avantajelor reale ale ofertelor
companiilor partenere, promovează și încurajează
experimentarea produselor/ serviciilor acestora. De cele mai
multe ori, activitatea de promovare prin influenceri are ca
rezultat principal vizat și realizat creșterea popularității, a
imaginii și încrederii în brandul/ compania ofertantă, dar și
vânzări propriu-zise. La 2Performant.com, activitatea
influencerilor este recompensată la postare sau la campanie
și este rezultatul unei negocieri între advertiser și influencer.

Influencer
marketing

Este un tip de marketing în care promovarea unei companii
este realizată de către o persoană lider de opinie, cu influență
asupra unor comunități - mai mari sau mai mici - de
„urmăritori” în mediul online

Marketing afiliat

Un tip de marketing bazat pe performanță care descrie
relația dintre un advertiser și un afiliat, în care cel din urmă
trimite utilizatori pe site-ul advertiserului și este plătit doar
atunci când utilizatorii convertesc acțiunile determinate
(vânzare lead).

Platformă
de afiliere

Platforma tech care susține activitatea unei rețele de afiliere.
Aceasta furnizează infrastructura necesară colaborării dintre
advertiseri și afiliați: crearea de profile de utilizatori, funcțiile
de descoperire și de comunicare între utilizatori, cadrul
comercial, legal și tehnic pentru derularea colaborărilor
dintre utilizatori, realizarea plătilor, rapoarte și statistici.

Rețea de afiliere

Entitate care derulează activitatea de marketing afiliat, în
acest caz 2Performant. Printr-o platformă tehnologică,
aceasta furnizează infrastructura comercială, legală, socială
și tehnică pentru colaborarea dintre utilizatori (advertiseri și
afiliați influenceri). Prin intermediul rețelei de afiliere
utilizatorii se pot conecta, pot decide să lucreze împreună,
pot comunica, pot face plați sau încasa sumele pentru
comisioane, pot vizualiza statistici și rapoarte etc. Rețeaua
de afiliere este de cele mai multe ori un third party
independent între afiliați și advertiseri.

Contact

Dorin Boerescu

Bogdan Aron

CEO și acţionar principal 2Performant

CFO și acţionar 2Performant

dorin.boerescu@2performant.com

bogdan.aron@2performant.com

+40 728 040 050

+40 721 159 025

www.2Performant.com
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