Black
Friday
blogerów

–

produkty

Black Friday już jutro i w wielu miejscach już
trwają niesamowite wyprzedaże, których reklamy
atakują nas na każdym kroku. Jest jednak jedna
grupa produktów, która reklamowana jest wyjątkowo
skromnie i nie ma jednego miejsca, w którym je
znajdziecie. To produkty blogerów lub, szerzej
ujmując, influencerów, pieszczotliwie nazywanych
przeze mnie wpływaczami.
Dlaczego warto im się przyjrzeć? Są to produkty bardzo
różnorodne, dopracowane z ogromną starannością i sercem, bo
tworzone dla was – czytelników i odbiorców. Ja sama nie
stworzyłam jeszcze tego typu produktów, ale kto wie? Może za
jakiś czas też będę się mogła pochwalić.

Black Friday – produkty blogerów
Tym czasem przedstawiam wam czarnopiątkowe rabaty, których
udzielają wam twórcy internetowi.

Alaantkowe BLW

Ania i Asia z bloga Alaantkowe BLW z okazji czarnego piątku
udzielają rabatu 15% na wszystkie swoje e-booki oraz na kurs
BLW w wersji standard. Jeśli interesuje was temat żywienia
Bobas Lubi Wybór, to nie znajdziecie lepszego źródła
inspiracji i wiedzy, polecam!

Dorota Kamińska

Jak sama o sobie mówi: „blogerka kulinarna i trochę lifestyle”
Dorota udziela wam trzech rabatów, w następującej
kolejności:

39% z okazji Black Friday z kodem rabatowym CZARNE39
Następnie 30% przez cały weekend z kodem CZARNE30
I w poniedziałek 25% z kodem CYBER25

Na co te rabaty? Dorota tworzy naprawdę sporo świetnych
produktów. Są to książka kucharska Superfood po polsku, ebooki
kulinarne oraz plakaty do wystroju wnętrz i zestawy prezentowe
książka + deska do krojenia. Sklep Doroty znajdziecie tutaj:
KLIK.

Milabyli by Kamila Piwowarska

Kamila jest autorką fantastycznych presetów, które w aplikacji
mobilnej Lightróom można nakładać na zdjęcia, dodając im iście
magicznego klimatu. Sama jestem ich wielką fanką i dzięki nim
mój Instagram zaczął wyglądać dużo lepiej. Do tej pory Kamila
stworzyłą dwie duże paczki presetów – w klimacie letnim i
jesiennym, powoli przygotowuje też presety zimowe.
Z okazji Black Friday u Milabyli dostaniemy aż 50% na obydwie
paczki presetów, ale uwaga: tylko z kodem BLACKWEEK. Sklep
Kamili znajdziecie tutaj: KLIK.

Laurella

Sklep Laury to jeden z największych sukcesów marek ubraniowych
influencerów. Ubrania Laury są szyte z niezwykłą starannością
i dbałością o jakość. Sama posiadam kilka sztuk i bardzo je
lubię.

Z okazji Black Friday u Laury znajdziemy 15% rabatu na wybrane
modele. Ofertę znajdziecie tutaj: KLIK.

Mrs.Polka Dot

Kolejną super ofertą i fantastyczną wiadomością jest dodruk
książki Agnieszki – Mrs.Polka Dot, pt. „Polka przy garach”.
Właśnie trwa przedsprzedaż, a z okazji Black Friday Agnieszka
obniża cenę o 10 zł. Promocje znajdziemy u niej również w
dziale „notesy”. Warto zajrzeć! A gdzie? Tutaj: KLIK.

Nieperfekcyjna Mama

Ani

Dydzik

przedstawiać

wam

nie

muszę.

To

blogerka

parentingowa, która szturmem podbiła świat internetu dzięki
swojemu niesamowitemu poczuciu humoru i dystansowi. Niedawno
Ania wydałą ebooka Nieperfekcyjny Zbiór Ratunkowy, który w
sekundę zdobył serca czytelniczek. Nie można się od niego
oderwać i jest doskonałym poprawiaczem nastroju! Ebooka Ani
znajdziecie tutaj: KLIK. W czarny piątek Ania udzieli na niego
12 zł rabatu.

To w środku

Od kilku lat Ania Mazur-Gajo wspiera swoją wiedzą i produktami
kobiety chore na PCOS, które starają się o dziecko. Od kiedy
wystartowała z blogiem To w środku, stała się „matką” wielu
dzieci i to jest realny i olbrzymi sukces jej działań!

W czarny piątek w Akademi płodności – sklepie powiązanym z To
w środku, na wybrane produkty (ebooki, szkolenia) będzie rabat
w wysokości 35%.

Troyann

Jedyny mężczyzna na tej liście, można powiedzieć: rodzynek.
Dlaczego? Zupełnie serio mogę wam powiedzieć, że… nie wiem.

Maciek jest blogerem od 2012 roku i tak samo jak dla mnie –
blog otworzył mu drzwi do pracy, którą się obecnie zajmuje.
Więcej o Troyannie przeczytacie tutaj: KLIK.

Maciek prowadzi konsultacje dla blogerów, w ramach w których
między innymi analizuje statystyki, przygotowuje politykę
cenową i pokazuje jak pracować z klientami. Na konsultacje
Maćka w czarny piątek będziemy mieć 20% rabatu. Można je
znaleźć tutaj: KLIK.

What Anna Wears

Ania stworzyła dwa świetne videobooki z ćwiczeniami dla kobiet
po ciąży. Sama jest żywym przykładem tego, jak trudno czasami
walczy się o powrót do formy po urodzeniu dziecka, ale
codziennie pokazuje, że można i warto. Z okazji czarnego
piątku Ania przecenia poszczególne części z 59,90 zł na 34,90
zł, a komplet obu części z 99,90 zł na 59,90 zł. Jeśli
myślicie o ćwiczeniach w domowym zaciszu, to jest to bardzo
dobra okazja. Znajdziecie ją tutaj: KLIK.

Wikilistka

Monika jest blogerką lifestyle’owo – parentingową i autorką
kilku ciekawych produktów dla mam. W jej ofercie znajdziecie
ebooki dla mam i bardzo piękne plakaty edukacyjne dla dzieci.

Z okazji czarnego piątku Monika udziela 25% rabatu na hasło
BF2019. Jej sklep znajdziecie tutaj: KLIK.

To już wszystko w kategorii Black Friday – produkty blogerów i
influencerów. Mam nadzieję, że każdy z was znalazł w niej coś
dla siebie. Jeśli natomiast szukacie ofert dla dzieci z okazji
czarnego piątku, zapraszam tutaj: KLIK.

