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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje informacje o działalności 
handlowej Spółki i spółki zależnej (dalej: "Brand24") w I kwartale 2020 r.

Według danych o sprzedaży na koniec I kwartału 2020 r. Brand24 posiadał 3066 aktywnych klientów, co oznacza, 
że liczba klientów netto spadła o 259 w ujęciu kwartał do kwartału. Emitent wskazuje przy tym, iż w okresie I 
kwartału 2020 roku systematycznie zmniejszane były spadki liczby klientów w ujęciu miesięcznym, ze 113 w 
styczniu br. do 49 w marcu br. 

Na liczbę klientów w raportowanym okresie negatywny wpływ miały opisane poniżej czynniki.

1. typowe dla okresu I kwartału, sezonowe odejście części klientów pozyskanych w związku z promocją cenową 
tzw. Black Friday;

2. negatywny wpływ wstrzymania oferowania danych z serwisów Facebook oraz Instagram w szczególności 
związany z budżetowaniem na początku danego roku kalendarzowego, w perspektywie całorocznej, przez część 
obecnych oraz potencjalnych klientów środków na określone narzędzia monitoringu Internetu;

3. ograniczenie wydatków marketingowych, co związane było z koniecznością uwzględnienia zmniejszenia 
oczekiwanego poziomu generowanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na liczbę klientów w okresie II kwartału 2020 roku oczekiwany wpływ będą 
miały w szczególności następujące czynniki:

i) wznowienie pod koniec marca br. monitoringu platform Facebook i Instagram,

ii) atrakcyjność wdrażanych nowości produktowych oraz

iii) możliwy, aczkolwiek nieznany na moment sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, wpływ epidemii 
koronowirusa COVID-19 na potencjał popytowy dla narzędzi monitoringu
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