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BLIK – sposób  na szybkie i wygodne 
płatności w sklepach internetowych 
i aplikacjach mobilnych
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Poznaj BLIK – superszybką metodę 
płatności w Internecie

Co umożliwia BLIK?

Ty i Twój telefon jesteście nierozłączni? Bez niego czujesz się jak bez ręki? Poznaj 
nowoczesne rozwiązanie płatnicze dla osób takich jak Ty! Płać BLIKIEM przy pomocy 
aplikacji mobilnej Twojego banku i przekonaj się, że szybka i wygodna płatność daje 
prawdziwą przyjemność z zakupów!

Biorąc udział w projekcie dowiesz się więcej o możliwościach, które zyskujesz z BLIKIEM 
i co więcej – wypróbujesz je podczas zakupów online, co może raz na zawsze odmienić 
Twój sposób wykonywania płatności!

Jakie możliwości oferuje BLIK?
-  zakupy w sklepach internetowych (na stronach internetowych sklepów i w aplikacjach mobilnych 

sklepów)
- zakupy w sklepach stacjonarnych (z terminalami płatniczymi)
- natychmiastowe przelewy na telefon, między bankami, pomiędzy użytkownikami BLIKA
- wypłaty z bankomatów/wpłaty we wpłatomatach

Dla kogo jest BLIK? 
Dla wszystkich, którym smartfon towarzyszy na co dzień, doceniają wygodę i korzystają z aplikacji 
mobilnych: Alior Banku, Banku Zachodniego WBK, Banku Millenium,  ING Banku Śląskiego, mBanku, 
PKO Banku Polskiego, Getin Banku,  Orange Finansów lub T-Mobile Usługi Finansowe.

BLIK to nowoczesne rozwiązanie stworzone przez największe banki w Polsce, by 
móc szybko, wygodnie i bezpiecznie płacić w sklepach internetowych i aplikacjach 
mobilnych.

Miło nam powitać Cię wśród osób, które wypróbują płatności BLIKIEM i przekonają się, że 
nie ma szybszego i wygodniejszego sposobu na udane zakupy przez Internet - #blikijest! 
Gratulacje! Ten przewodnik projektu będzie dla Ciebie źródłem informacji na temat BLIKA, 
zadań w projekcie i voucherów na zakupy online do zdobycia.



KROK 1
Weź udział w Maratonie Wiedzy, wypełnij formularz zgłoszeniowy, dowiedz się więcej 
o BLIKU i zawalcz o jedno z 850 miejsc w projekcie, odpowiadając na kilka pytań 
w Teście Wiedzy! Informację o dostępnym dla Ciebie Teście Wiedzy otrzymasz mailowo 
w trakcie trwania Maratonu Wiedzy.

KROK 2
Szukasz prezentu dla mamy w sklepach internetowych? Kupujesz online bilety 
autobusowe na weekendowy wyjazd? Rozglądasz się za ciepłym szalikiem na jesień 
w internetowych sklepach? 
Dokonaj dowolnego zakupu online, który miałeś zamiar zrealizować bez względu 
na projekt, zapłać BLIKIEM i podziel się wrażeniami na jego temat w mediach 
społecznościowych – na Facebooku, Instagramie, YouTube. Do swojej publikacji dodaj 
hashtag #blikijest. 

KROK 3
Najciekawsze publikacje nagrodzimy w trakcie trwania projektu voucherami na 
zakupy online.
Vouchery przyznajemy do wyczerpania dostępnej puli 
zapasów. Zachęcamy do zrobienia zakupów BLIKIEM 
najszybciej jak to możliwe, po otrzymaniu informacji 
o dostaniu się do projektu. 
Pamiętaj, by przesłać do nas link poprzez swój profi l
na trnd i oznaczyć publikację hashtagiem #blikijest.

Zasady projektu 

Płać BLIKIEM i sprawdź, co nowoczesne płatności mogą zrobić dla Ciebie, sprawiając, 
że Twoje wrażenia z zakupów online będą jeszcze lepsze niż do tej pory! Poznaj zalety 
płatności BLIKIEM!

1. DOSTĘPNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU - aby korzystać z BLIKA wystarczy posiadać 
na swoim telefonie aplikację mobilną jednego z największych banków, nie trzeba 
się nigdzie rejestrować czy zakładać wirtualnych portmonetek. Wystarczy w trakcie 
zakupów przepisać kod BLIK (wyświetlany w aplikacji) i potwierdzić płatność na  telefonie 
w aplikacji mobilnej swojego banku. 

2. WYGODA W SKLEPACH INTERNETOWYCH - nie trzeba pamiętać numeru konta, numeru 
karty, loginów i haseł, potwierdzać smsem płatności i logować się na stronie banku. 

3. WYGODA PŁATNOŚCI W APLIKACJI MOBILNEJ - nie trzeba przełączać się między 
aplikacjami. Można wygodnie kupować  mając telefon w ręku. 

4. BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI - w trakcie płatności BLIKIEM nie podajesz żadnych 
danych, które ktoś nieuprawniony mógłby wykorzystać do wykonania płatności. 
Podajesz jedynie jednorazowy kod BLIK (ważny 2 minuty) i zatwierdzasz każdą 
transakcję w aplikacji mobilnej swojego banku. 

5. ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ OBSŁUGI - zakupy w aplikacji mobilnej nigdy nie były tak łatwe i 
szybkie. Po wyrażeniu zgody na płatność bez przepisywania kodu BLIK* w aplikacji sklepu 
lub sklepie internetowym, nie trzeba przełączać się między aplikacjami, przepisywać kodu 
BLIK. Wystarczy tylko potwierdzić płatność w aplikacji mobilnej banku. 

*Płatności bez wpisywania kodu BLIK są dostępne dla klientów banków: Millennium, ING, mBank i BZ WBK.

Dlaczego w Internecie warto płacić BLIKIEM?

Najciekawsze publikacje nagrodzimy w trakcie trwania projektu voucherami na 



 Jakie vouchery możesz zdobyć?
- Allegro.pl  (kwota 20 zł i 100 zł)
- Multikino.pl
- Empik.com (20 zł)
- Rossmann.pl (20 zł)
- Showroom.pl (50 zł)
Uwaga: Wszystkie vouchery dotyczą zakupów online, nie można ich wykorzystać 
w sklepach stacjonarnych. 

Doceniliśmy Twoją aktywność i przyznaliśmy Ci voucher? Co dalej?
Zrób zakupy, wykonaj transakcję BLIKIEM i opowiedz w mediach 
społecznościowych o tym, jak podobał Ci się ten sposób płatności. Pamiętaj, by 
przesłać do nas link poprzez „Moje trnd”. 

Skąd wiadomo jaki voucher otrzymam?
W Teście Wiedzy zapytamy o to, jakie vouchery najbardziej Cię interesują – czy 
uwielbiasz kino, robisz nałogowo zakupy na Allegro, a może interesujesz się modą 
i uszczęśliwi Cię voucher do Showroomu? Dołożymy starań, by przyznać Ci taki 
voucher, który najbardziej Cię interesuje i z chęcią go wykorzystasz. 
 
Uwaga! Nie każdy Ambasador w projekcie otrzyma voucher na zakupy – mamy ich 
do dyspozycji 288. Jeśli nie otrzymasz vouchera – zostań z nami w projekcie, zobacz 
jak wyglądają płatności BLIKIEM,  daj znać o sobie w komentarzach, jeśli temat Cię 
zainteresuje. Być może odkryjesz wygodny sposób płatności właśnie dla siebie!

Zasady projektu 

1. Wpisanie kodu BLIK na stronie sklepu lub stronie płatności (eblik.pl lub na stronie 
agenta rozliczeniowego np. Przelewy24, Dot Pay, PayU, TPay, eCard, CashBill, BlueMedia)  – 
standardowy sposób płatności BLIKIEM (większość sklepów internetowych), przy płatności 
należy przepisać we wskazane pole na stronie sklepu lub stronie płatności z aplikacji 
mobilnej banku kod BLIK, a następnie zatwierdzić płatność na swoim telefonie w aplikacji 
mobilnej banku.

Uwaga: w wielu sklepach internetowych, aby skorzystać z BLIKA należy najpierw wybrać  
przelew online lub kliknąć w logo agenta rozliczeniowego (np. Przelewy24, Dot Pay, PayU, 
TPay, eCard, Cash Bill, BlueMedia).

Lista przykładowych miejsc, w których można płacić BLIKIEM (z przekierowaniem na 
stronę eBLIK lub stronę agenta): Zalando.pl, Aliexpress.com, Showroom.pl, Rossmann.pl, 
Pyszne.pl, Pakamera.pl, Allegro.pl, Merlin.pl, CDP.pl, Veturillo (Warszawa), PizzaPortal.pl, 
Empik.pl, biletomaty w Warszawie.

Sposoby płatności BLIKIEM w sklepach 
internetowych



2. Metoda jednego kliknięcia One Click – opcja płatności dostępna dla klientów 
wybranych banków (w aplikacji mobilnej banków: Bank Millennium, ING Bank Śląski, 
mBank, Bank Zachodni WBK), która polega na tym, że po realizacji pierwszej transakcji, w 
której wpisywany jest kod BLIK w określone miejsce, użytkownik otrzymuje zaproszenie do 
zapamiętania sklepu lub przeglądarki w aplikacji mobilnej banku na swoim telefonie. Przy 
kolejnej transakcji realizowanej w tym sklepie internetowym lub przez tę przeglądarkę, nie 
będzie konieczności wpisywania kodu BLIK, a jedynie zatwierdzenie transakcji w aplikacji 
mobilnej banku na swoim telefonie. To rozwiązanie jeszcze bardziej przyśpiesza realizację 
transakcji, ponieważ nie trzeba już przepisywać kodu. Dodatkowo ułatwia płatności z 
wykorzystaniem aplikacji sklepów, eliminując konieczność przeklikiwania się pomiędzy 
aplikacjami sklepu i banku. Aplikacja banku aktywuje się automatycznie, prosząc o 
potwierdzenie transakcji.

Lista miejsc do przetestowania płatności BLIK: Multikino.pl, Ravelo.pl, Wspieram.to, KOLEO.pl.

Twoje zadania w projekcie BLIK

Zrób zakupy online z płatnością BLIKIEM

Poznaj BLIKA, zrób zakupy online i podziel się opinią na blogu projektu! 
Otrzymałeś voucher do wykorzystania u jednego z partnerów BLIKA – opowiedz 
nam na blogu projektu o tym, czy płatność była szybka i wygodna oraz jak to 
wpłynęło na Twoje wrażenia z zakupów online. 
 
Poznaj BLIKA, wyraź swoją pierwszą opinię na jego temat, śledź uważnie blog 
projektu, na którym wprowadzimy Cię w temat płatności BLIKIEM i związanych 
z tym zakupów u jego partnerów.
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Wyraź swoją opinię

Zespół odpowiedzialny za markę chce poznać Twoją opinię o płatnościach 
BLIKIEM – ten projekt to umożliwia. Wykorzystaj tę okazję i powiedz, co myślisz 
o BLIKU - jak Ci się z niego korzysta, czy zamierzasz w przyszłości nadal płacić 
tą metodą.
 
Podczas czterech tygodni trwania projektu otrzymasz zaproszenie do 
wypełnienia dwóch ankiet internetowych: 
• ankiety początkowej
• ankiety fi nałowej

Ankiety będą dostępne na Twoim profi lu. Zaproszenie do ich  wypełnienia 
otrzymasz mailowo. Wyniki są przekazywane przedstawicielom marki, więc 
upewnij się, że usłyszą również Twój głos. Otrzymasz wiadomość, kiedy 
formularze będą dostępne online.
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Publikuj w mediach społecznościowych

Rozmawiaj o BLIKU

Skorzystaj z profi li społecznościowych, by powiedzieć znajomym i przyjaciołom, 
że bierzesz udział w projekcie i jesteś Ambasadorem BLIKA. 
 
Opowiedz o swoim doświadczeniu zakupów online z płatnością BLIKIEM, pochwal 
się zdjęciami kupionych rzeczy, pokaż emocje, które towarzyszą Ci podczas 
zakupów, przekaż swoje spostrzeżenia. 

Opowiedz o płatnościach BLIKIEM rodzinie, przyjaciołom i znajomym, którzy 
korzystają już z bankowości elektronicznej przy pomocy konta internetowego 
lub aplikacji swojego banku. 
 
Pokaż im, co mogą zyskać płacąc BLIKIEM! 

W tym celu możesz...

…  opowiedzieć im o swoim udziale w projekcie, do którego zostałaś wybrany 
i o szybkich, wygodnych i bezpiecznych płatnościach za zakupy online 
BLIKIEM! 

 
…  zademonstrować im jak wykonać płatności BLIKIEM, ponieważ są one znacznie 

prostsze niż próba opowiedzenia o nich słowami
 
...  powiedzieć im, gdzie mogą płacić za zakupy online BLIKIEM, pochwalić 

się swoimi zakupami, zrobić mały upominek korzystając z otrzymanych 
voucherów albo… zaprosić na wspólne wyjście do Multikina!

Podczas całego projektu dzielimy się naszymi opiniami na temat BLIKA na stronie 
i blogu projektu: www.trnd.pl/blik

Czekamy na Twoje pytania i propozycje tematów, które warto poruszyć na
blogu projektu. Prosimy o Twoje komentarze na blogu lub informacje na adres: 
greentea@trnd.pl. Dziękujemy!
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Zakupy i załatwienie spraw od ręki online, o każdej porze dnia i nocy to Twoja 
codzienność? Przekonaj się z BLIKIEM, że satysfakcja z zakupów rośnie wprost 
proporcjonalnie do możliwości zrobienia ich szybko i wygodnie. Bądź aktywnym 
Ambasadorem i opublikuj wrażenia z płatności BLIKIEM w mediach społecznościowych!

Zakupy online? Płacisz, a w jednej chwili 
#blikijest!

Instagram
Zrób zdjęcie prezentujące Twoje zakupy online dokonane płatnością BLIKIEM! BLIK 
współpracuje z niemal wszystkimi sklepami internetowymi działającymi w Polsce, masz 
w czym wybierać! Otrzymałeś vouchery w projekcie? Pochwal się co udało Ci się zakupić 
i przede wszystkim zrecenzuj sposób płatności BLIKIEM!

Blog
Masz swojego bloga? Stwórz wpis dotyczący 
BLIKA, wyjaśnij czym on jest, jak wykonać 
płatność BLIKIEM albo jak podobały Ci się 
zakupy online ze smartfonem u boku 
i aplikacją Twojego banku. Nie zapomnij 
o hashtagu #blikijest.

Facebook
Podziel się informacją, że bierzesz udział 
w projekcie! Wystarczy, że napiszesz jakie 
są Twoje doświadczenia z BLIKIEM, czego się 
dowiedziałeś i ustawisz widoczność wpisu 
na „Publiczny”. Pamiętaj o dodaniu hashtagu 
#blikijest. Uważasz, że warto spróbować 
płatności BLIKIEM? Daj znać swoim bliskim! 
Twoja rekomendacja może sprawić, że 
wypróbują i polubią bardzo szybką metodę 
płatności w sklepach internetowych i aplikacjach. 



www.trnd.pl/blik
Twój kontakt: greentea@trnd.pl
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