TOP 10 minionego roku. Najczęściej czytane teksty na
naszym portalu w 2021 roku
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W nowym roku redakcja Wiadomości Kosmetycznych będzie z Państwem, jeszcze bliżej i
jeszcze szybciej, z naszą codzienną porcją wiadomości ze świata beauty, z podcastami i
webinarami. Wystarczy wziąć do ręki smartfon, odpalić komputer i zacząć dzień od
wiadomościkosmetyczne.pl. Poniżej przedstawiamy zestawienie najczęściej czytanych
tekstów na naszym portalu w roku 2021. Ranking stworzyliśmy dzięki Google Analytics.
1. Rossmann w akcji Podaruj misia po raz szesnasty
Tekst o misiach okazał się prawdziwym hitem i przeczytano go prawie 50 tysięcy razy. Powodem tak
dużego zainteresowania tym tekstem może być fakt, że w tym roku wszyscy "szukali misiów". W
wielu punktach sieci Rossmann nie były one dostępne, o czym pisali w komentarzach nasi czytelnicy.
Wczoraj również zapytaliśmy sieć o dostępność charytatywnych maskotek. Publikujemy otrzymaną
odpowiedź.
„Wszystkie misie, w sumie 120 tys. jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia trafiło do naszych
drogerii. W tym roku zamówiliśmy aż o 20 tys. maskotek więcej niż w 2020 r. Cieszyły się olbrzymim
zainteresowaniem klientów. W naszych drogeriach jest jeszcze dostępnych 3600 misiów (dane z 30
grudnia). Informacje na temat dostępności maskotek można uzyskać albo bezpośrednio w sklepie
stacjonarnym, albo telefonując do naszej Sekcji Obsługi Klienta”
2. Kwasy na twarz – jak działają?
Zabiegi medycyny estetycznej cieszą się coraz większą popularnością. Szczególnie cenione jest

wykonywanie zabiegów z kwasami. Warto pamiętać, że takie procedury należy wykonywać u
specjalisty. W nowym roku postaramy się pisać jeszcze więcej na ten temat. Stay tuned.
3. Branża beauty dopięła celu. Rząd zaakceptował wszystkie postulaty Beauty Razem
Pandemiczne obostrzenia bardzo mocno dały w kość niektórym branżom w tym branży beauty. Z
tego kryzysu powstał jednak bardzo pozytywny ruch – Beauty Razem, który ewoluował i wciąż
wprowadza w życie kolejne pomysł na to, jak dalej wspierać branżę. Na naszym portalu możecie
Państwo przeczytać również wywiad na ten temat z Michałem Łenczyńskim.
4. Zakaz handlu w galeriach. Sephora i Douglas informują o zamknięciu placówek
stacjonarnych
Covid mocno trzyma i nie odpuszcza. Ten tekst opublikowaliśmy rok temu, ale obecna sytuacja wciąż
jest trudna. Miejmy tylko nadzieję, że nie czekają nas kolejne lockdowny.
5. Branża kosmetyczna występuje przeciwko youtuberowi Shaitanowi
W internecie może publikować każdy i wszystko, a siła zasięgu przekazu czasami jest zaskakująca.
Nie można jednak bezkarnie szkodzić innym. Ta historia ma swoją kontynuację. Na bieżąco
informowaliśmy o rozwoju tej sprawy na łamach naszego portalu.
6. Pielęgnacja i stylizacja włosów za pomocą pary wodnej – poznaj SteamPod 3.0 i nowe
możliwości w zakresie układania fryzur
A na miejscu szóstym znalazł się tekst naszego partnera. Czytelników zawsze zainteresują ciekawe
teksty, w których znajdą się rzetelne informacje i przydatne rady. Zachęcamy Państwa do kontaktu z
nami w celu nawiązania współpracy.
7. Perły Rynku Kosmetycznego 2021 rozdane!
Nasz ukochany projekt, który od 16 lat jest organizowany przez redakcję „Wiadomości
Kosmetycznych”. W ubiegającym już roku, 7 września podczas uroczystej gali rozdaliśmy nagrody
laureatom kolejnej edycji Pereł Rynku Kosmetycznego. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane
stacjonarnie po rocznej przerwie wymuszonej ograniczeniami związanymi z pandemią. Mamy
nadzieję, że rok 2022 będzie jeszcze lepszy, a sytuacja pozwoli na swobodne kontakty biznesowe.
8. NIELSEN [NAJNOWSZE DANE!]: Rynek kosmetyczny o ponad 5 proc. w górę.
Wszystkie analizy rynkowe, zwłaszcza takich firm jak Nielsen zawsze są przez Państwa chętnie
czytane. W roku 2022 również nie zabraknie na naszym portalu raportów i analiz. Trzymamy rękę na
pulsie.
9. Hebe dostarczy zakupy tylko w dwie godziny, a nawet krócej
E-commerce stał się wyjątkowo ważnym kanałem sprzedaży. Kosmetyki przez internet sprzedają się
świetnie. Ten obszar wciąż się zmienia i rozwija, trzeba być bardzo czujnym i szybkim…
10. To już koniec. Becca Cosmetics zamknie markę we wrześniu 2021 roku
Naszą dziesiątkę zamyka tekst informujący o zamknięciu działającej przez 20 lat marki, która nie
przetrwała kryzysu wywołanego pandemią. Mamy tylko nadzieję, że coraz trudniejsza sytuacja w
branży i nie spowoduje upadku kolejnych firm kosmetycznych. To nie będzie łatwy rok.

Jesteśmy z Wami! Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku, życzą Wiadomości
Kosmetyczne :)
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