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Jumătate din banii pe care îi investesc în 
publicitate sunt irosiți. Problema e că nu 
știu care jumătate.

John Wanamaker (1838-1922)
Pioner in Marketing



2Performant.com - ”AirBnB pentru marketing”

• Am construit o platformă care măsoară în 
timp real câte vânzări generează publicitatea 
online.

• Modelul este cost-per-sale - plata publicității 
se face doar pentru vânzările obținute.

• Apoi calculează și plătește comisioanele 
pentru cei care au contribuit la fiecare 
vânzare. M
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730+ 
clienți 

360 mil 
click-uri

4,2 mil
tranzacții

€169 mil
GMV

Până acum, prin 2Performant s-au 
generat peste 4.2 mil de 
tranzacții
10+ ani de creștere

€11.7 mil
comisioane plătite
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% ROI 1119%

Fiecare 100 de EUR investiți de un 
magazin online în marketingul afiliat a 
adus in ian – aug 2019 vanzari de 1219 
EUR
(conform statisticilor 2Performant din ian – aug 2019)



In primele 8 luni din 2019:

- 11% din totalul veniturilor din CEE

- 34% din totalul veniturilor sunt prepay

- Compania a crescut de la 100k de EUR in 2010 la peste 3 mil. 
de EUR in 2019 (estimare)



Modelul de business

Magazinele online plătesc:
- Procent din valoarea vânzărilor împărțit între

platformă și afiliați
- 2% 2Performant și 7% afiliați
- Un abonament lunar pentru utilizare, suport si

marketing (de la 29 la 499 de EUR)



Cât plătesc magazinele din fiecare 
categorie?

Fashion: 11%
Carti: 8%
Home & Deco: 6% 
Produse pentru copii: 5% 
IT&C: 3%
Sport: 7%
Beauty: 9%
Auto: 7%
(plățile către afiliați în medie conform datelor din 2Performant 
iulie –septembrie 2019)
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publicitate online să crească cu două
cifre și în următorii ani în RO & CEE

• În România si CEE ponderea eCommerce-ului in total retail este încă sub 
10% (Romania 7-8%) , raportat la vestul Europei unde este peste 15% 
(în UK 22.3% în 2019 conform eMarketer).

• În CEE sunt aproape 100 de milioane de oameni, din care aproape 80% 
sunt online. În țările dezvoltate din UE penetrarea internetului se 
apropie de 100% (Internet World Stats). 

• Până în 2021 procentul de oameni care cumpăra online se asteaptă în
UK să ajungă la peste 90% (Statista). În România și CEE acest procent
este încă unul mic (20-40%).

https://www.emarketer.com/content/uk-ecommerce-2019
https://www.internetworldstats.com/stats4.htm
https://www.statista.com/topics/2333/e-commerce-in-the-united-kingdom/
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Competitori

- Profistshare.ro, Profitshare.bg
• Deținute de eMag si lansate ca programe de afiliere ale eMag, transformate

apoi in rețele de afiliere
- Amazon Associates 
• Cel mai cunoscut program de afiliere și programul de afiliere Amazon din 1996.
- Awin
• Achiziționați de Axel Springer din 2007 pentru $215 mil., lider în Europa
• Venituri proprii de 38.4 mil. lire in 2018 (73% din venituri din UK), profit net de 

6.1 mil. lire, peste 250 mil. lire comisioane afiliați
- Impact
• Rețea de afiliere poziționată ca Partnership Automation
• Lansată în 2008, 4 runde de finanțare de $111.4 mil. (ultima $75 mil. în 2019)
- Altele: 
• Tradedoubler, Commission Junction, Rakuten, Tradetracker, Share a Sale



Ce urmează pentru 2Performant

1. Consolidare în Romania 
și Bulgaria. Focus pe vânzări,
marketing, suport si servicii. 
2. Extindere in CEE (Ungaria,
Slovacia, Croația, Slovenia, 
Cehia si Polonia).
3. Îmbunătățirea continuă a 
experienței de utilizare
a platformei.
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Board consultativ

Vladimir Oane

• Advisor încă din 2008 (2Parale)

• Antreprenor IT în serie și co-fondator Deepstash

si UberVU (vândut către Hootsuite)

• Președinte Innovation Labs Romania

Sergiu Neguț

• A condus runda de finanțare a 2Performant din 2014 – 2015 

(450k EUR – sindicalizare angels)

• Co-fondator Fintech OS

• Membru al board-ului Romanian Business Leaders



Feedback

bit.ly/2P-2019



Mulțumim!

Dorin.Boerescu@2Performant.com

Bogdan.Aron@2Performant.com


