
„Klient 50+ w księgarni  
Jak budować trwałe relacje?”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury



Rynek Silver 
to ponad

13 milionów
czytelników



Pokolenie 50+
- ma pieniądze
- Jest lojalnym czytelnikiem
- potrzebuje specjalnej oferty
- potrzebuje specjalnej promocji
- oczekuje innej komunikacji



Silversi to zróżnicowana grupa



Baby Boomers –

pokolenie powojennego

wyżu demograficznego

(1946-64)

9  mln osób w Polsce



dogodna

lokalizacja, 

łatwość poruszania

się po sklepie, 

przejrzysta

polityka zwrotów, 

możliwość

rozmowy

Tylko 27% uważa 

zakupy za formę 

relaksu

Są skłonni spisać na

straty sprzedawcę, jeśli

w sklepie panuje

bałagan lub jest  

problem ze zwrotem

Zwyczaje zakupowe Baby Boomers,  za raportem Shopping by Generation, przygotowanym przez firmę 

Colloquy.

Istotna jest dla 

nich cena

Dokonując wyboru

produktu, kierują się

często jego popularnością –

dwukrotnie bardziej niż

Millenialsi



Ułatw

poruszanie się

po księgarni

Rozmowa

to postawa

Zamień stres

na

przyjemność

Uważaj na 

bałagan i 

reklamacje!

Stwórz program 

lojalnościowy

https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,22510817,niesieciowa-ksiegarnia-to-moze-sie-udac.html



84 % ankietowanych Baby Boomers 

preferuje zakupy 

w sklepach stacjonarnych 



ponad 80% na emeryturze rozwija 

swoje hobby

....dlatego 



poznaj dobrze oczekiwania 



Przeanalizuj

dotychczasowe

wybory

Poznaj 

statystyki

Stwórz ankietę 

Podczas 

rozmowy

Nie bój się testów



Badanie osób 60+ - CBOS

• ǫgladają telewizję (98%)

• chodzą do kościoła, uczestniczy w mszach, 
nabożeństwach (88%).

• spotykają się ze znajomymi, przyjaciółmi w domu
(88%) bądź poza domem (78%) 

• większość czyta ksiażki, czasopisma, gazety (84%)

• słucha radia, muzyki (82%)

• chodzi na spacery, piesze wycieczki (75%)

• uprawia działkę, ogród (70%).

• opiekuje się wnukami/prawnukami (59%)



Po 60-tce stawiamy na podróże i wycieczki. Tę formę

spędzania wolnego czasu wskazało aż 30 procent badanych

aktywny senior
https://cafesenior.pl/artykuly/jak-seniorzy-spedzaja-czas-wolny-raport-cafesenior-pl,71462.html



Kolejne dziedziny aktywności wskazywane przez respondentów to:

• pływnie (9 procent),

• aktywności sezonowe takie jak wędkowanie, prace w ogrodzie czy

grzybobranie (8 procent),

• później joga, fitness i jogging, czy bieganie (każda po 4 procent).



- czytanie prasy 58%

- rozwiązywanie krzyżówek 32%

- majsterkowanie, robótki ręczne 24%

- opieka nad zwierzętami 18%

- grzybobranie 18%

Popularne formy spędzania 

wolnego czasu

Źródło: Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego



Jedno pokolenie

-

Dwie różne postawy



Poświęcający się



Poświęcające się konserwatystki – jestem szczęśliwa, gdy jestem potrzebna

• Czas wolny spędzają sprzątając, gotując, oglądając telewizję

• Często opiekują się wnukami i niedołężnymi krewnymi – książeczki dla wnuków

• Są religijne i praktykujące – książki religijne

• Wierzą w domowe sposoby na zdrowie i dobre samopoczucie – domowe sposoby

• Są zwolenniczkami tego, co „polskie”



Insight– nie mogę się poddać, muszę zadbać o innych

• Wierzą w naturalne metody leczenia

• Stosują kuracje ziołowe

• Niewydolny system zdrowia sprawiają, że zdobywają wiedzę na własną rękę

• Dbają o zdrowie i dietę męża, a często też chorych krewnych



Projekty wydawnicze dopasowane do grupy

• Tradycyjne kalendarze ścienne

• Kalendarze, modlitewniki i książeczki religijne

• Tradycyjne książki kucharskie

• Kuracje klasztorne

• Kuracje ziołowe

• Leczenie popularnych chorób



Korzystający z życia



Mój czas jest teraz i
zamierzam to wykorzystać

• Chcą być aktywni I sprawni jak najdłużej, ale dla siebie, 
nie innych

• Czas wolny spędzają aktywnie

• Temat zdrowego żywienia, diety, zdrowych

produktów jest niezwykle ważny

• Interesują się alternatywnymi metodami

dbania o zdrowie

• Interesują się nowinkami: zdrowie, żywienie, 

wellness, uroda, gadżety, wystrój wnętrz



Insight – Wszystko mogę, nic nie muszę, 

• Rewidują relacje – poszukują nowych przyjaźni, a często

też miłości

• Są aktywnymi użytkownikami portal randkowych dla

osób 50+

• Zamiast myśleć o tym, że są starzy, wolą myśleć, że

wchodzą w trzecią młodość

• Korzystają z nowych technologii, robią zakupy on-line,

uczą się języków I nowych rzeczy

• Zmieniają wystrój mieszkania, robią remonty, a czasem

zmieniają mieszkanie na bardziej dogodne

• Są otwarci na nowe smaki i doznania

• Aktywnie korzystają z oferty kulturalnej

• Mają sentyment do PRL-u – ale nie do ustroju, tylko

potraw, filmów, piosenek itp

• Postrzegają się średnio o 15 lat młodsi



Magazyny i prasa



Ulbubione kategorie książek:

- Zdrowie i zdrowy styl życia (profilaktyka)

- Odżywianie, zdrowe diety

- Podróże, przewodniki

- Biografie

- Książki historyczne

- Powieść historyczna

- Literatura kobieca (pokolenia, kobiety)

- Kryminał

- Poradniki - relacje



Pokolenie X –
pokolenie
transformacji
Urodzone w latach 1965-1979



Pokolenie X

Urodzone w latach 1965-1979

- chcą być samowystarczalni

- podatni na reklamy i działania marketingowe

- cenią sobie wysoką jakość i ponadczasowość

- mocno zorientowani na sukces

- dużo podejmowanych działań skupia się na

utrzymaniu zatrudnienia

- doświadczenie chaosu sprawia, że poszukują

sensu własnej egzystencji

- część to ofiary transformacji - wypaleni i

zmęczeni

- część to wygrani transformacji – właściciele

firm, managerowie, wysokiej klasy eksperci



Zwracają uwagę na

rekomendacje, 

opinie ekspertów, 

nagrody, 

wyróżnienia

Pozytywnie

reagują na

e-mail marketing

Facebook to ulubiony

portal społecznościowy

Zwyczaje zakupowe,  za raportem Shopping by Generation, przygotowanym przez firmę Colloquy.

Istotna jest 

wysoka jakość

86% korzysta z programów

lojalnościowych, 

85% z kuponów



Silver Power

•Nowy Biznes

•Nowe hobby

•Nowa miłość



STARSI I SENIORZY 
TO... RODZICE 
SILVERSÓW

Nigdy nie będę starcem. 

Dla mnie bycie starym 

zawsze oznacza bycie 15 

lat starszym ode mnie. 

Francis Bacon



Pokolenie X

• Kupują książki i albumy wysokiej jakości

• Chłoną nowości, interesuje ich 
edukacja zawodowa, rozwój, miłość, 
seks i finanse

• Są kolekcjonerami, zbierają
interesujące serie

• Lubią elegancką grafikę, nowoczesny
design

• Są wyczuleni na stygmatyzację ze
względu na wiek

• Doceniają silne osobowości, 
pozytywnych bohaterów, osoby, który
poradziły sobie z przeciwnościami

• Szukają bohaterów w swoim wieku



Wygrani transformacji



Szukający relaksu



Zdrowie 
i rozwój osobisty



Hobby, 
resentyment



• Z ostaniej chwili



• Nigdy nie jest za późno



• Czy wiesz dla jakiej grupy są te pozycje??



SILVERTRENDY

• siła dojrzałego przywództwa

• komunikacja z pokoleniem Y (milenialsi) i

pokoleniem C (interetu i komunikacji)

• bezpieczeństwo zdrowotne starszych

osób

• Kobiety w historii

• turystyka bez dzieci/podróże

historycznymi szlakami

• kobieca duchowość (zielarki, szeptuchy, 

kobiece boginie, duchowe liderki itp.)

• Diety, detoksy, głodówki w kontekście

długowieczności i zdrowia

• wege lub ograniczenie mięsa w diecie

• joga, ajurweda,medycyna chińska

• dojrzała miłość, dojrzała zmysłowość

SILVER EVERGREENY

• Zdrowie/Zdrowy styl życia

• Zdrowe odżywianie

• leczenie jedzeniem

• Ziołolecznictwo

• kuchnia/przepisy

• dom - dekoracje

• biografie

• wspomnienia

• literatura historyczna

• literatura piękna oparta na

historycznych faktach

• duchowość/religia



Starsze osoby, mające 
więcej niż 60 lat, 

częściej dowiadują się 
o książkach od 

rodziny (48%), rzadziej 
od znajomych (38%)

Top 5 kategorii: 
literature obyczajowa, 
sensacyjna, biografie i
wspomnienia, historia

Po lekturę z większą 
częstotliwością sięgają 

kobiety, osoby w związku 
i posiadające dzieci oraz 

z wyższym wykształceniem

Specyfika polskiego czytelnika 50+

Klasyka literatury

wybierana jest 

przez osoby 70+

Z bibliotek liczniej korzystają 
kobiety (15%) niż mężczyźni 

(10%) oraz czytelnicy najstarsi, 
po 70 roku życia (21%)

Źródła: Badanie Merlin.pl 2015, PBC 2020,  



Jak stworzyć na FB i Instagramie swoją unikalność jako 
księgarni?
• Co może motywać czytelnika 50+ do zakupu?
• Jak stworzyć swoją unikalność jako księgarni?
• Jak sprawić, by wyróżniać się serwisem i ofertą?
Przykłady działań, dobre praktyki.

• Jak budować wartość dodaną (klimat, ekspozycja, obsługa) i umieć o tym 
mówić na fanpage’u, w newsletterach, na bannerach?



Zawsze znajdę tu 
tytuły, o których 

wcześniej nie 
słyszałem

Zapach papierowej 

książki , dotykam książki, 

obcuje z nimi wszystkimi 

zmysłami

Księgarnia w oczach czytelników – opinie z forów w internecie .

Księgarnia dla mnie  to…

Niepowtarzalny klimat – zapach, muzyka, 
rośliny, zwierzęta, obsługa , ekspozycja, zdjęcia 

Rozmowa z obsługą, 
księgarzem  to wartość 
sama w sobie!

Spotykam ludzi o 
podobnych 
zainteresowaniach

To czas dla mnie i 
książek 

Odwiedziny w księgarni, 
to swoista tradycja , 
wspomnienie z dzieciństwa



Dlaczego warto kupować książki w  księgarni?                
Autorzy wydawnictwa   Bloomsbury akcja YT, IG #ChooseBookshops

„Tam spotykasz  ludzi a nie algorytmy „     „Możesz dotknąć książki, poczuć jej 

zapach „

https://www.youtube.com/watch?v=z6Obn3onkts

„Tam czekają na Ciebie książki, 

które mogą zmienić Twoje życie 

Księgarnie  są centrum i sercem Twojej dzielnicy    

Za każdym razem gdy wchodzę 

do księgarni wychodzę z nową inspiracją 

https://www.youtube.com/watch?v=z6Obn3onkts


Silversi i ich wartości wykorzystaj to do zbudowania
motywacji do zakupu książek
1. Imprint książki papierowej, cenią papier budzi  zaufanie

2. Kochają odwiedzać kupować osobiście 

3. Cenią relacje międzyludzkie 

4. Wydadzą więcej  pieniędzy jeśli uznają , że ma to dla nich wartość

5. Preferują tradycyjne kanały zakupów 

6. Ufają specjalistom, autorytetom 

7. Uwielbiają programy lojalnościowe 

8. Cenią polskie korzenie, tradycje 

9. Są niezwykle lojalnym konsumentem 



Silversi i ich wartości wykorzystaj to do zbudowania
motywacji do zakupu książek
1. Uwielbiają storytelling i metafory 

2. Wzbudzanie ich  zaangażowania 

3. Wspierają lokalne idee 

4. Chcą być pomocni 

5. Wielu z nich chce się uczyć nowych

rzeczy i się rozwijać 



!

„W erze cyfrowej podstawą jest budowanie społeczności. Niezależne 
księgarnie, które chcą odnieść sukces, muszą zaistnieć w sposób 
naturalny. 
Pokazać swoją autentyczność, poczucie przynależności do lokalnej 
społeczności.
Tak rodzi się wizja księgarni jako miejsca, w którym ludzie nie tylko 

kupują książki, ale także mogą znaleźć i porozmawiać z osobami o 
podobnych zainteresowaniach”.  

Ryan Raffaelli – profesor Harvard Business School



!

Ryan Raffaelli – profesor Harvard Business School
Prowadził badania w latach 2005-2018   niezależnych księgarń  
w USA
Wyniki badań zamieścił  w publikacji:
„Rewolucja w handlu detalicznym:

Nowela o odrodzeniu  niezależnych księgarń”

„Niezależne księgarnie
stanowią opowieść o nadziei dla firm 
kierowanych  przez społeczność”



!

Ryan Raffaelli – profesor Harvard Business School
Kluczowe trendy,  które wspierają niezależne księgarnie 

1. Niezależne księgarnie odzyskały klientów Amazona i innych dużych graczy, podkreślając 
silny związek z wartościami społeczności lokalnej # kupuj lokalnie i społecznie 
odpowiedzialnie. 

2. Zamiast  polecać  tylko bestsellery, nawiązały osobiste relacje z klientami
pomagając im odkryć wschodzących autorów i nieoczekiwane tytuły, klasyki, back list 
Unique customer expierience
3. Niezależni księgarze zaczęli promować swoje sklepy jako intelektualne
centra spotkań klientów o podobnych zainteresowaniach – oferujące wykłady,
podpisywanie książek, wieczory gier, grupy czytelnicze  nawet przyjęcia urodzinowe. 
Niektóre księgarnie regularnie organizują ponad 500 wydarzeń rocznie!.

„



!

Ryan Raffaelli – profesor Harvard Business School
Wartości a nie cena jest najważniejsza

• Niezależni księgarze potrafili i nadal muszą edukować konsumentów, dlaczego 
zakupy lokalne są warte wyższej ceny - często wynika to ze wspierania 
niezależnych sprzedawców detalicznych.
• Ci którzy kupują w niezależnych księgarniach są  częścią 
tożsamości społeczności księgarni. Kiedy konsument robi zakupy w niezależnej 
księgarni przyczynia  się do dobrobytu ekonomicznego lokalnej społeczności.

„



!

„

Zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę nie jesteśmy w tej samej branży, co
Amazon. 
Książkę możesz kupić wszędzie, ale nie możesz kupić społeczności i wartości ."
-Księgarz

„Zasadniczo zajęliśmy się naszym stosunkiem do społeczności i
na nowo zdefiniowaniem czym jest księgarnia. Chodzi o społeczność
która otacza księgarnię i te interakcje
między autorem a czytelnikiem oraz czytelnikami a księgarzami,
i czytelnikami ze sobą.”
-Księgarz



!

Tradycyjny kanał i social media małżeństwo doskonałe 
# moc hashtagów

• Odnoszący sukcesy księgarze niezależni maj obie społeczności bezpośrednią i 
social media. 

• Hashtag #bookstagram był wykorzystany w ponad 25 milionach zdjęć w serwisie  
IG od 2010 r.

• Dzieki SM udało się kultywować ekosystem online autorów, wydarzeń społecznych 
i sklepowego ruchu społecznego. 

• Rozmowa z konsumentem  poza księgarnią w większej  przestrzeni, która obejmuje 
księgarza, autorów i podobnie myślących czytelników o podobnych 
zainteresowaniach, połączenie między fizycznym światem  a online społeczności 
wzmacniają jedno i drugie. 

„



!

Tradycyjny kanał i social media małżeństwo doskonałe 
# moc hashtagów

„

• Niezależne księgarnie są  postrzegane jako autentyczni członkowie społeczności,
którzy byli aktywni w wielu dzielnicach,  przez dziesięciolecia i wiele pokoleń.
Obecność cyfrowa wzmocniła tę wspólnotę.

„Zainwestowaliśmy dużo pieniędzy w stworzenie  social mediów.
Mamy dziesiątki tysiące obserwujących i ludzi na Facebooku   śledząc nasze tweety. 

Mamy zdrową społeczność
obecność medialna, którą wykorzystujemy do mobilizacji  ludzi do czytania , 
dyskusji o książkach i budowania wspólnoty.



Pokaż swoje wartości i unikalność na social mediach 
Naszym celem jest dostarczenie Ci wartościowej książki, którą pokochasz bo wiemy co lubisz . 

Wyszukamy ją dla Ciebie.Dla nas książka  to nie  asortyment  tylko przedmiot z duszą i to nie tylko bestsellery. 

Oferujemy Ci  możliwości odkrycia czegoś nowego i ekscytującego, co trudno Ci będzie odkryć 

podczas wyszukiwania w księgarniach internetowych.

Organizujemy również wiele wydarzeń związanych z książkami, odczytów i klubów książek.

, Więc wpadnij i przywitaj się, jeśli jesteś blisko jednej z naszych uroczych księgarni!



Pokaż swoje wartości i unikalność na social mediach 

„



Pokaż swoje wartości i unikalność na social mediach 

„



Pokaż swoje wartości i unikalność na social mediach 

„



Pokaż swoje wartości i unikalność na social mediach 

„Mówię, że miasto nie jest miastem bez 
księgarni. 
Może nazywać się miastem, ale jeśli nie ma 
księgarni, wie, że nie oszuka duszy.

NEIL GAIMAN, amerykańscy bogowie



IG #bookselerchallenge whats
A name – opowiedz o sobie historię

Wiele lat temu słyszałem, że wydawca Faber & Faber 
pierwotnie nazywał się Faber & Gwyer i kiedy wspólnik 
pan Gwyer odszedł, sugerowano, 
że jeśli Faber  doda jeszcze raz swoje nazwisko 
to brzmiałoby lepiej i przyniesie mu szczęście. 
Pomyślałem, że to jest wspaniały pomysł mieć spółkę 
samego ze sobą i postanowiłem zrobić to samo, 
jeśli/kiedy będę miał własną księgarnię.
A teraz ją mam i nazywa się Harris & Harris Books



IG #bookselerchallenge whats
A name – opowiedz o sobie historię

Księgarnia nosi imię jej nieustraszonego lidera, Richarda Drake'a. 
Poza tym, że jest nazwiskiem Richarda, oznacza także  kaczora w staroangielskim 
Dlatego logo naszego sklepu to kaczka 
Zdecydowaliśmy , że misją DRAKE The Bookshop jest stworzenie społeczności, w której każdy bez 
względu na umiejętności, wiek czy dochody,każdy ma dostęp do książek i doświadczeń czytelniczych.
I nie moglibyśmy tego zrobić bez całej pomocy i wsparcia naszych niesamowitych klientów! 👏 Dziękuję 
za wsparcie i za przeczytanie do tej pory (jeśli dotarłeś do końca tego postu).



„

Co cenię w księgarniach ?

„ Ludzi, którzy w nich pracują - oczytanych, 
zajaranych książkami, profesjonalistów, 
umiejących polecić jakąś nieoczywistą książkę”

Rafał Hetman . Czytam i recenzuję.pl



Osobiste rekomendacje prawdziwych miłośników książek 
nie algorytmu! #Meet the Booksellers YT, FB, www.



Osobiste rekomendacje prawdziwych miłośników książek 
nie algorytmu! #Meet the Booksellers YT , FB, www.



Prawdziwi ludzie nie algorytmy!  
Budowanie pozycji eksperta w social mediach i wzmacnianie relacji. 

# Book Oracle! 
1.Dostęp do prawdziwych wskazówek dotyczących książek od prawdziwych ludzi – bez 
konieczności odwiedzania sklepu! 
2. Daj nam znać, co lubisz, a nasz niesamowity personel poinformuje Cię, co dalej czytać. 

Żadnego algorytmu !
Pasjonaci książek i eksperci dadzą Ci najlepsze wskazówki!

„



Rekomendacje prawdziwych miłośników książek nie 
algorytmu! #Book Oracle 
1. Wymień 3 ulubione książki i wprowadź swoje dane kontaktowe.
2. Prośba trafi  do osoby z personelu najbardziej odpowiadającej Twoim upodobaniom.
3.  Otrzymasz listę wysłanych do Ciebie idealnych sugestii (nawet tych, które Twoim 
zdaniem nie są idealne – w rzeczywistości są idealne!)
4. Wybierz książki z tej listy rekomendacji do zamówienia.
5.Następnie dostarczamy je do Ciebie lub odbierzesz  je w jednym z naszych sklepów.

Zobaczmy, co Oracle ma w zanadrzu do czytania...

Skonsultuj się z BookOracle pod tym linkiem



Osobiste rekomendacje prawdziwych miłośników książek 
nie algorytmu!  



Pomysł na upominek- # zaangażowanie 
Kupowanie bonów podarunkowych teraz to także świetny sposób na wsparcie 
swojej ulubionej niezależnej księgarni! 

• Zamów teraz bony podarunkowe,
• Zbliżają się urodziny? 
• Potrzebujesz prezentu z podziękowaniami 

Możemy wysłać je do Ciebie lub wysłać e-mailem, a nawet wysłać je 
bezpośrednio do odbiorcy prezentu wraz z Twoim pozdrowieniem!

A może podarujesz sobie bon podarunkowy na własne literackie, grzeszne 
przyjemności...



Nostalgy Auction – # zaangażowanie   
16 książek,  które wędrowały z księgarnią od jej początku.  

Licytowano sprzedaż tajnych  niespodzianek wspierając w ten 
sposób księgarnię

Składasz ofertę na książkę,
a na koniec powiadomimy 16 najlepszych oferentów,
że wygrali (która wygrana książka będzie niespodzianką!). 

Książki – dodatkowo podpiszemy je dla Was specjalnymi podziękowaniami!

Wasze wsparcie podczas trwającego kryzysu oznacza dla nas cały świat 
i nie możemy przecenić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za wszystko, 
co dla nas robicie. 

Dobrze wiedzieć, że nie tylko my kochamy to miejsce! Dzięki – a teraz licytuj!

Aukcja była otwarta globalnie – można było  licytować z dowolnego 
miejsca.Aukcja zakończyła się dużym sukcesem



Doświadczenia z innych krajów 
Księgarnia z Edynburga Lighthouse



Doświadczenia z innych krajów #dobre praktyki  
Księgarnia z Edynburga Lighthouse



Doświadczenia z innych krajów #dobre praktyki  
Księgarnia Tertulia , Irlandia, Mayo



Doświadczenia z innych krajów #dobre praktyki  
Księgarnia Red Lion - Colchester Essex UK 



Księgarze w pandemii udowodnili 



Księgarnie w pandemii # kreatywność 



Księgarze w pandemii nowe strategie 



Księgarnie w pandemii 
wsparcie i solidarność czytelników  



Księgarnie w pandemii relacje z 
czytelnikami  



Kampanie wspierające księgarnie niezależne 



Kampanie wspierające księgarnie niezależne 



Kampanie wspierające księgarnie niezależne 



Kampanie wspierające księgarnie niezależne 



Kampanie wspierające księgarnie niezależne 



Księgarnie w pandemii wsparcie i 
solidarność czytelników  

https://www.youtube.com/watch?v=z6Obn3onkts

https://www.facebook.com/booksaremybag/videos/3456022507783791

https://www.youtube.com/watch?v=z6Obn3onkts
https://www.facebook.com/booksaremybag/videos/3456022507783791


Źródło: Raport z badania dla TVP, Konsument 50+, grudzień 2020

Internet – grupa 50+

75% uważa, że Internet 
daje im dostęp do 
produktów i usług, 

niedostepnych w innych 
źródłach

88 % uważa, że z 
Internetu mozna się 

wiele dowiedzieć

70% osób twierdzi, że 
Internet umozliwia im 
kontakt ze znajomymi

58% kupuje ksiązki przez 
Internet



Pokolenie 50+ w Internecie

• W całym polskim Internecie jest 5,8 mln osób z pokolenia Silver

• 22% internautów w Polsce to osoby 50plus

• Podobnie jak inne pokolenia, kupuje i sprzedaje na Allegro, pyta
Google o trasę, komunikuje się za pomocą Messengera i WhatsAppa

• Najwyższe zasięgi wśród serwisów internetowych: WP.pl (67%), 
Onet.pl (65%), Interia.pl (55%)

• Na podium w zasięgach: Google (85%), Facebook (76%),WP (67%)

• Najbardziej popularna tematyka witryn: kultura i rozrywka (95%), 
informacje i publicystyka (90%), styl życia (85%)

• 32% Silversów korzysta z mediów społecznościowych kilka razy
dziennie

• FB – ok. 3 miliony osób 50+, NK – 843 tys., Instagram – 463 tys.

• Kobiet 50+ jest w mediach społecznościowych o 50% więcej niż
mężczyzn



Srebrni Influenserzy – moda z zagranicy



Influenserzy 50+ w Polsce



Wybrane serwisy 50+



Spotkania
Influencer -

ambasador
Emocje

Siła Social Mediów i Influencerów



Księgarnia Suplement i siła SM



Influencerzy polecają księgarnie



• Zainspiruj się

Akcja książka dla seniora

• W pandemię edycji festiwalu Nocy
Księgarń towarzyszyła akcja
#KsiążkaDlaSeniora. Dystrybutor książek
OSDW Azymut, organizator wydarzenia, 
wraz z trzema wydawcami przekazał
seniorom 100 książek wydawanych w 
serii Wielkie Litery – specjalnym
formacie książek z dużą czcionką
dostosowanym do potrzeb osób
słabowidzących



• Zainspiruj się

• Wielkie Litery to jak do tej pory jedyna na polskim rynku
inicjatywa, która zrzesza wielu wydawców publikujących książki
z dużą czcionką. Niestety wciąż znaczna część książek
ukazujących się w Polsce nie jest dostosowana do potrzeb
krótkowidzów i seniorów, dlatego też warto zwrócić uwagę na
format, wielkość czcionki oraz skład książki.

• Jakie książki są dostępne w formacie z dużą czcionką?
Do tej pory do inicjatywy Wielkie Litery przyłączyło się już 10 
wydawców, wśród nich m.in. Filia, Agora, Wydawnictwo
Kobiece, Fabuła Fraza, Edipresse, WasPos, SQN, Amber, Czwarta
Strona i PASCAL. W 2020 roku do serii dołączy także kilkadziesiąt
bestsellerowych od kolejnych wydawców.
• W specjalnym formacie książek z dużą czcionką są
już dostępne m.in. kryminały Remigiusza Mroza, Macieja 
Siembiedy, Alka Rogozińskiego, powieści Agnieszki 
Krawczyk i Romy J. Fiszer, Jakuba Małeckiego, Anety 
Jadowskiej, a także książki powiązane z głośnymi ekranizacjami
– takie jak „Kamerdyner” czy „Był sobie pies” Williama Bruce’a 
Camerona. Do serii dołączyło także kilkanaście tytułów
zagranicznych autorów, w tym aż trzy powieści Nory 
Roberts, „Szczypta miłości” Amandy Prowse czy „Jedwabna 
opowieść” Kelli Estes.

https://lubimyczytac.pl/autor/82094/remigiusz-mroz
https://lubimyczytac.pl/autor/14388/maciej-siembieda
https://lubimyczytac.pl/autor/109812/alek-rogozinski
https://lubimyczytac.pl/autor/19050/agnieszka-krawczyk
https://lubimyczytac.pl/autor/124051/roma-j-fiszer
https://lubimyczytac.pl/autor/30658/jakub-malecki
https://lubimyczytac.pl/autor/48391/aneta-jadowska
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4856668/kamerdyner
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4054030/byl-sobie-pies
https://lubimyczytac.pl/autor/12261/w-bruce-cameron
https://lubimyczytac.pl/autor/14066/nora-roberts
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4769553/szczypta-milosci
https://lubimyczytac.pl/autor/82133/amanda-prowse
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/305853/jedwabna-opowiesc
https://lubimyczytac.pl/autor/130069/kelli-estes


• Zainspiruj się… STOJAK NA KSIĄŻKĘ

Stojak na książkę wykonany z tworzywa sztucznego idealnie 
sprawdzi się jako ergonomiczna, lekka i przenośna podpórka pod 
książkę, dzięki której senior będzie mógł się oddać ulubionej 
lekturze bez angażowania dłoni.
Stojak wyposażono dodatkowo w przybornik na długopisy lub 
ołówki.
Produkt doskonale sprawdzi się jako praktyczny prezent dla mola 
książkowego lub jako prezent na urodziny dla babci lub dziadka.





Informacja musi dotrzeć

• MS
• Ulotki
• Plakaty
• Informacja w 

księgarni


