
IDEA PORTALU 

 Portal WYCZESANY LOOK dostępny na 
domenie www.wloo.pl (dawnej: 
http://www.damskie-fryzury.pl/) to projekt 
internetowy, łączący w sobie funkcje 
katalogu, forum, e-czasopisma, e-mapy i inne. 

 Naszym celem jest stworzenie profesjonalnego 
wydawnictwa internetowego, poświęconego 
tematyce mody, fryzjerstwa, kosmetologii i 
medycyny estetycznej. 

 Innowacyjne jest połączenie funkcjonalnych         
i interaktywnych narzędzi (np. mapa salonów) 
z dziennikarstwem internetowym. 

 

2014-07-16 

1 

Copyright © WYCZESANY LOOK.  
All Rights Reserved.  

http://www.wloo.pl/
http://www.damskie-fryzury.pl/
http://www.damskie-fryzury.pl/
http://www.damskie-fryzury.pl/


STRUKTURA PORTALU 

2014-07-16 

2 

Copyright © WYCZESANY LOOK. 
All Rights Reserved.  

 Salony fryzjerskie i salony urody – to rozbudowany dział 
prezentujący firmy z całej Polski. Każdy dodany salon 
zlokalizowany jest na mapie. Każdy wpis może być 
edytowany przez użytkownika. Użytkownik otrzymuje również 
powiadomienia o nowych opiniach. 

 Galeria fryzur - rozbudowana galeria zdjęć, prezentuje 
propozycje fryzur dla różnych rodzajów włosów. Wiele zdjęć 
stanowi wirtualne portfolio fryzjerów, promujących się w 
portalu. 

 Galeria mody - rozbudowana galeria zdjęć, prezentuje 
aktualne kolekcje oraz produkty odziezowe dostepne w 
sklepach.  

 Porady – portal oferuje porady dotyczące pielęgnacji, 
koloryzacji i stylizacji włosów oraz pielęgnacji twarzy i ciała. 
Utworzyliśmy również dział profesjonalnych porad dla 
specjalistów z branży fryzjerskiej. 

 Lifestyle – nowinki dotyczące kultury, sztuki i rozrywki oraz 
życia społecznego. Zapowiedzi lub recenzje interesujących 
wydarzeń. 

 Ogłoszenia o pracy – w tym dziale prezentujemy anonsy o 
pracy  w branżach związanych z  portalem.  Jest to nowość, 
ponieważ na rynku niewiele jest portali z tak 
wyspecjalizowanymi ogłoszeniami. 

 Szkolenia – informacje o szkoleniach branżowych. 

 Forum – specjalistyczne forum o tematyce urodowej. 

 Konkursy – atrakcyjne konkursy z nagrodami, spełniające 
również rolę narzędzia reklamowego. 
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ODBIORCA 

DETALICZNY 

 

 Kobieta 

 Internautka 

 Najczęstsza grupa 
wiekowa: 15 – 45 

 Zainteresowania: moda, 
uroda 

 

ODBIORCA B2B 

 

 Właściciele i 
managerowie salonów 
oraz profesjonaliści z 
branży 

 Aktywni na rynku, 
inwestujący 

 Lokalizacja: Warszawa i 
inne większe miasta Polski 

 

 



PODSTAWOWE DANE 

 Ponad 70 tys. unikalnych użytkowników/ 
miesięcznie. 

 Page Rank – 5 (dla domeny damskie-
fryzury.pl, która przekierowuje na wloo.pl). 

 Wysokie pozycje w Google na hasła 
związane z tematyką portalu. 

 Portal powiązany jest z fan-page’m Damskie 
Fryzury na Facebooku, który posiada ponad 
4000 fanów i liczba ta stale rośnie. 

 FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/DamskieFryzury 
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Podstawowe statystyki odwiedzalności 

 

https://www.facebook.com/DamskieFryzury

