MÉDIAAJÁNLAT
A Kuponkodok.hu-ról
Több, mint 8 éve gyűjtjük és kategorizálva jelenítjük meg webáruházak és márkaboltok
kedvezményeit és akciós ajánlatait.
A mi előnyünk, a Te előnyöd. A kuponkodok.hu oldalunkat olyan internetezők látogatják,
akik vásárlási szándékkal érkeznek hozzánk és döntés előtt állnak. Oldalunkon való
megjelenéssel egy már elég jól szűrt vásárlói csoportot érhetsz el.

Látogatottság
Oldalunkat látogatók nemét tekintve 70%-a nő. Életkor szerint 25 és 34 év a
leggyakoribb korosztály. Majd a 35-44 évesek és a 45-54 valamint a 18-24.
Egyedi Felhasználók száma 56 000 és 97 000 között mérhető. Oldalmegtekintések száma
400 ezer átlagosan.
Hírlevél feliratkozóink száma: 24 ezer fő, kategória és nem szerint szegmentálva.
Külön büszkék vagyunk, hogy 2021-ben is 138%-ot sikerül növekedni!
Facebook oldalunk
https://www.facebook.com/kuponkodok

Facebook csoportunk több mint 11.000 taggal
https://www.facebook.com/groups/kuponkod

Célközönség
Az első 3 helyen a ruházati termékek, divat a kozmeteikai termékek, szépségápolás és
elektronikai, műszaki cikkek iránt érdeklődők állnak. Továbbá baba-mama kategóriában
és sport, bútorok és lakberendezés témában érdeklőnek felhasználóink kedvezmények
iránt.
Látogatóink legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek és minimum 1 kereső
családtag van a háztartásban.
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Megjelenési lehetőségek
Hely

Méret

Ár (bruttó)

840 x 330 px

9 000 Ft / hét

840 x 300 px

30 000 Ft / hónap

300 x 400 px

3 000 Ft / hét

300 x 400 px

10 000 Ft / hónap

840 x 330 px

4 000 Ft / kategória / hét

840 x 330 px

14 000 Ft / hónap / hónap

920 x 60 px

3 000 Ft / kategória / hét

920 x 60 px

10 000 Ft / kategória / hónap

840 x 330 px

3 000 Ft / kategória / hét

840 x 330 px

10 000 Ft / kategória / hónap

920 x 60 px

2 500 Ft / kategória / hét

920 x 60 px

8 000 Ft / kategória / hónap

Csak hírlevél 1. banner (heti 2x)

840 x 330 px

10 000 Ft / 1 hét / 2 hírlevél

Csak hírlevél 2. banner (heti 2x)

920 x 60 px

7 000 Ft / 1 hét / 2 hírlevél

PR cikk
+ 1 hétig főoldalon

-

15 000 Ft / cikk

Facebook csoportban

-

2 000 Ft / poszt

Mindig a főoldalon (feltétele
minimum 1 kedvezmény feltöltése)

-

6 000 Ft / 1 hét / kedvezmény

-

20 000 Ft / hónap / kedvezmény

-

30 000 Ft / alkalom

Főoldali Slider
Sidebar (page, blog, kategória
oldalaknál)
Kategória inline banner 1. hely
Kategória inline banner 1. hely
Kategória inline banner 2. hely
Kategória inline banner 2. hely

Speciális hírlevél

Az árak bruttó árak. A hónap 30 napra értendő a publikálástól számítva.
Megjelenéssel kapcsolatban keress minket az alábbi elérhetőségeken
email: kapcsolat@kuponkodok.hu
mobil: +36 70 396 36 88
Bácsi Lajos
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Referencia minták
Főoldali Slider 840 x 300 px méretben
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Kategória banner 1. és 2. hely + Sidebar – page, blog, kategória oldalakon
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Havi Csomagajánlat
Csomagajánlatunkat azoknak állítottuk össze, akik komplett kampányokat
szeretnének futtatni a lehető legnagyobb erővel. Oldalunk minden felületén
megjelennek a kreatívok 30 napon keresztül.
Mit tartalmaz a Havi csomagajánlat:
- főoldali slider-ben való folyamatos megjelenés
- 1 kedvezménnyel mindig a főoldalon
- minden oldalon a Sidebar-ban való megjelenés
- Top50 oldalon való megjelenés
- heti 2 hírlevélben való megjelenés kedvezmény formájában
- folyamatos Facebook poszt
- adott kategóriában való inline banner megjelenés 1. banner helyen, szabadon
választott méretben
Havi csomagajánlat ára bruttó 80 000 Ft / 30 nap

Frissítve: 2021-11-11
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