Amazon Prime Day po raz pierwszy w Polsce 12 i 13 lipca
Coroczne światowe wydarzenie, Amazon Prime Day, po raz pierwszy odbędzie się w Polsce i umożliwi
klientom Prime dostęp do tysięcy produktów w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach.
Podczas Prime Day będzie można skorzystać z wyjątkowych okazji na zakup produktów
najpopularniejszych światowych marek, takich jak Apple, Sony, Bose, Huawei, Philips i Lego, a także z
dużych zniżek na tysiące produktów od małych i średnich firm.
Każdy, kto nie jest jeszcze klientem Prime, może wypróbować subskrypcję za darmo i wziąć udział w
Prime Day, rozpoczynając 30-dniowy okres próbny. Więcej informacji na stronie Amazon.pl/primeday.
Warszawa, 21 czerwca 2022 r. – Prime Day to wydarzenie zakupowe przeznaczone dla klientów
Prime, które zapewnia dostęp do atrakcyjnych okazji na zakup produktów od najlepszych marek.
Amazon Prime Day odbędzie się 12 i 13 lipca, dając polskim klientom po raz pierwszy szansę udziału
w tym corocznym światowym wydarzeniu na Amazon.pl. Trwający 48 godzin festiwal okazji
organizowany jest na całym świecie – w Polsce, Austrii, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach,
Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Luksemburgu, Meksyku, Holandii, Portugalii, Singapurze,
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA i również po raz pierwszy w Szwecji. Jeszcze tego lata wydarzenia
Prime Day zostaną zorganizowane w Indiach, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
a także po raz pierwszy w Egipcie.
„Prime wprowadziliśmy do Polski w październiku ubiegłego roku i cieszymy się, że możemy
poinformować naszych klientów i lokalnych partnerów handlowych w Polsce o osiągnięciu kolejnego
kamienia milowego, czyli organizacji pierwszego w Polsce Prime Day” – powiedział Mourad Taoufiki,
dyrektor generalny Amazon.pl. „To wspaniale, że możemy wspólnie cieszyć się niepowtarzalnymi
okazjami, które będą dostępne podczas Prime Day dla klientów Prime – zarówno tymi od
najpopularniejszych marek, jak i od małych sprzedawców – pomagając naszym klientom zaoszczędzić
przy zakupie potrzebnych produktów i artykułów gospodarstwa domowego”.
Pierwszy Prime Day zorganizowano w 2015 roku w dziewięciu krajach z okazji 20-lecia Amazon. W
Polsce Amazon Prime zadebiutował w październiku 2021 roku, zapewniając klientom Prime dostęp
do wszystkiego co najlepsze w zakresie zakupów i rozrywki, w tym do szybkiej i darmowej dostawy
milionów produktów (do domu, Paczkomatów i punktów odbioru), bez minimalnej kwoty
zamówienia, nawet następnego dnia i w weekendy. Prime zapewnia również dostęp do
nagradzanych filmów i seriali, w tym produkcji Amazon Originals, darmowych gier i materiałów ingame dzięki Prime Gaming, a także do ekskluzywnych okazji Prime. Każdy może wypróbować Prime
za darmo w ramach 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie Amazon.pl/prime. Po
tym okresie Prime będzie dostępny za jedyne 49 zł/rok lub 10,99 zł/miesiąc.
Podczas pierwszego Prime Day klienci w Polsce będą mogli skorzystać z dużych zniżek na najlepsze i
niezbędne produkty, w tym nowe gadżety i elektronikę od Apple, Sony, Huawei, Harman, Logitech i
Bose, uwielbiane przez dzieci zabawki od Lego i Mattel, niezbędne artykuły do domu i kuchni firm
Philips, Bosch, Finish, Electrolux, Tefal i Gerlach, modną odzież i obuwie, między innymi marek Crocs,
Ecco i LEVI's, a także ulubione artykuły kosmetyczne od Nivea, Bambino, Dove i wiele innych.
Ponadto, klienci będą mogli wybierać spośród tysięcy okazji od partnerów handlowych Amazon, w
tym polskich: Ochnik, Wojas, Zwieger, Eveline Cosmetics, SFD Nutrition, AmeliaHome, DecoKing,

Beltimore, Wozinsky, Betlewski, LEKI czy Movino.
„Cieszymy się, że możemy udostępnić nasze najlepsze okazje Prime Day jeszcze większej liczbie osób
na całym świecie – produkty od małych firm i artykuły gospodarstwa domowego, które nasi klienci
uwielbiają i którym ufają” – powiedział Jamil Ghani, wiceprezes Amazon Prime. „Jeszcze nigdy
kupowanie, oszczędzanie i maksymalne wykorzystywanie korzyści Prime Day nie było dla klientów
Prime tak łatwe”.
Program zniżkowy Amazon Super
Dzięki programowi Amazon Super klienci Amazon.pl mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Program
ułatwia zakupy niezbędnych produktów codziennego użytku, takich jak np. artykuły gospodarstwa
domowego, higieny osobistej, produkty dla zwierząt, ale również książki, zabawki czy elektronika w
atrakcyjnych cenach. Wszyscy klienci mogą na co dzień wybierać spośród tysięcy produktów i
otrzymać 5% zniżki przy wyborze od 5 do 20 produktów z kategorii „Super”, natomiast klienci Prime
mogą skorzystać z 10% zniżki przy zakupie od 10 do 20 produktów objętych programem. W trakcie
Prime Day klienci Prime mogą skorzystać z aż 15% zniżki na zakupy od 10 do 20 „Super” produktów.
Dostawy podczas Prime Day
Szybką, bezpłatną dostawę zamówień podczas Prime Day umożliwia międzynarodowa sieć dostaw
Amazon, której sukces opiera się na innowacyjnej technologii, usługach transportowych,
zaangażowanych pracownikach i naszych partnerach. Amazon nieustannie rozwija swoją sieć,
wprowadza innowacje i zwiększa jej skalę – od kolei i ciężarówek po samoloty, furgonetki i inne
środki transportu. Skupia się na bezpieczeństwie, dobrym samopoczuciu i rozwoju zawodowym
pracowników i partnerów zaangażowanych na każdym etapie podróży paczki Amazon. Po najnowsze
informacje na temat Prime Day zapraszamy na stronę Amazon.pl/primeday.
Amazon w Polsce
Pomoc Amazon w Ukrainie: link
Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył ponad 25 tys. stałych miejsc pracy w dziesięciu nowoczesnych centrach
logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i
Warszawie. Centra Rozwoju Technologii Amazon to pionierskie ośrodki badawczo-rozwojowe, które dostarczają
innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w produktach i usługach Amazon na całym świecie, m.in. technologię, dzięki
której Alexa posługuje się mową. Od 2012 Amazon zainwestował w Polsce roku ponad 12 mld zł, między innymi w
infrastrukturę realizacji zamówień i jednostki badawcze, a także w wynagrodzenia dla pracowników. Miliardy dolarów
przeznaczył również na rozwój infrastruktury i usług technicznych, które pomagają małym i średnim firmom docierać do
nowych klientów w kraju i za granicą.
Informacje o Amazon
Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych
rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, by być
najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie.
Amazon jako pierwszy na świecie wprowadził m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą
jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,
program Postaw na Swój Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios i
Deklarację Klimatyczną (The Climate Pledge). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź biuro prasowe i naszego bloga
Aboutamazon.pl oraz śledź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze @AmazonNewsPL i YouTube.
Kontakt dla mediów: prasa@amazon.com

