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10,4 mln PV 

     5 mln UU  

176 tys. fanów 

114 tys. obserwujących  

Źródło: GemiusPrism  III 2023; Facebook, Instagram III 2023 

Party.pl to gwiazdy! Ich codzienne życie  

i wielkie gale. Ekskluzywne newsy i wywiady. Naszymi 

bohaterami są celebryci, których uwielbia cała Polska.  

Najważniejsza jest dla nas wiarygodność informacji.   

Kochamy gwiazdy! Piszemy bez hejtu, bo wierzymy,  

że ludzie chcą czytać pozytywne newsy.  

 

 
Aneta Wikariak 

Redaktor Naczelna party.pl 

 



Najświeższe newsy najszybciej znajdziecie właśnie na Party.pl,  

a niepowtarzalne zdjęcia gwiazd na naszym Instagramie,  

który pokochało tysiące followersów. 

Newsowe materiały z gwiazdami bez hejtu miały na naszym  

FB Watch blisko 8,5 mln wyświetleń. 

Do najmłodszego fana Party docieramy na TikToku,  

gdzie nasz rekordowy tiktok był wyświetlony 3,4 mln razy!  

Źródło: Mediapanel, X 2022, AI, kategoria „Styl życia / Plotki, życie gwiazd”, TG: kobiety 7-75, ranking witryn, bez witryn poniżej progu oglądalności (Below RU Threshold) 

Jesteśmy z użytkownikiem 24 godziny  

na dobę przez 7 dni w tygodniu.  
Przez cały dzień błyskawicznie informujemy o najnowszych wydarzeniach, 

reagujemy na trendy, inspirujemy. 

Party.pl to nr 1 wśród serwisów z kategorii  

„Plotki, życie gwiazd” pod względem  

AI wśród kobiet  



 

Użytkownicy party.pl:  
• są zaangażowani - to tysiące komentarzy, udostępnień i lajków  

na naszych profilach  

• szukają informacji o gwiazdach o każdej porze  

- dlatego dostarczamy je im przez cały dzień  

• inspirują się gwiazdami - chcą kupować to, co noszą celebryci  

• są nowocześni – korzystają ze wszystkich kanałów SM  

• są w każdym wieku!  

• docieramy do nich zarówno na FB, jak i na TikToku. 

Źródło: Mediapanel , RU  II  2023  

Nasi użytkownicy doceniają to, że ich informujemy  

o życiu gwiazd, ale nigdy nie hejtujemy celebrytów! 

65% 

jest w wieku 

25-54 lat 

64% 

mieszka  

w miastach 

82% 

ma wykształcenie 

średnie lub wyższe 



Co nas wyróżnia? 

 
Wielbiciele mody nie wyobrażają sobie jesieni bez 

Party Fashion Night. 

To jedno z najważniejszych wydarzeń modowych  

w kraju, od dekady niezmiennie przyciągające 

największe nazwiska z branży fashion, miłośników 

mody i  ludzi ze świata show-biznesu.  

Digitalowa odsłona eventu Party Fashion Week  

to wyjątkowy tydzień inspiracji ze świata polskiej 

mody, dostępny dla każdego, z każdego miejsca  

na świecie. 

  

Wszyscy fani gwiazd co roku walczą też o to,  

by ich idole zwyciężyli w Plebiscytach Party.pl  

- na Gwiazdę Party i Party Young.  

Każda edycja tego plebiscytu to miliony  

oddanych głosów! 
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