Médiaajánlat 2019.
Bp-i Autósok Közössége – bpiautosok.hu sajtótermék

Elérési számaink, célközönségünk
bpiautosok.hu weboldal

2019.01.01 – 2019.06.12.

Látogatóink 98%-ban budapesti, autóval rendelkező olvasók, férfiak és nők egyaránt. Legmagasabb
arányban a 28-45 éves korosztály látogatja oldalaink.

bpiautosok.hu Facebook oldal
fb.com/bpiautosok.hu

2019. március 26. – április 22.

Média Megjelenéseink
Számos alkalommal hívnak minket riportokra, reggeli műsorokba, valamint említik, hivatkoznak
oldalunkra a
LEGNAGYOBB, ORSZÁGOS MAINSTREAM MÉDIUMOK

Tekintsen meg néhány példát honlapunkon:
https://bpiautosok.hu/media-megjeleneseink/

"A közlekedés csapatjáték, ahol mindenki máshonnan látja a labdát, de itt mind
egy kapura játszunk"

Portálunk Fővédnöke,
a rádiós műsorvezetőként ismert
Ferencz József (Fittikém),
az ECHO TV Reggeli műsorában

Autós műsorainkban fővédnökünk, a főként rádiós műsorvezetőként ismert Ferencz József
(FITTIKÉM) is többnyire részt vesz.

Megjelenési Lehetőségek
1. Hagyományos banner megjelenés.

Cikk-tető megjelenés

Honlap-tető megjelenés

ÚJ:
Cikk-közi megjelenés
Kidolgoztunk egy új megjelenési formát, az érdeklődések számára való tekintettel.
Az összes újonnan megjelenő bejegyzésünkben, a cikk közepén, banner formában meg tudnak
jelenni.
Ez nagyságrendileg az elmúlt időszakok statisztikái alapján 80 EZER megjelenést jelent, tehát kb.
0,6 Ft / megjelenési árra lehet kalkulálni.
Ez egy rövid távú, költséghatékony, de nagyon kiemelt megjelenési forma az oldalon, mert a cikk
olvasása közben garantáltan az olvasó látókörébe kerül az önök kattintható bannere. Legalább egy
hónapos időszak javasolt belőle, de ár-érzékenyebb partnerek esetén lehetséges heti bérlés is.
FONTOS:
4 hét megrendelése esetén ehhez még adunk 1 db Facebook posztot az Önök szolgáltatására,
honlapjára mutatóan, mint szponzorált tartalom.

2. Támogatói megjelenés
A visszajelzések alapján igen hatékony a kampányszerű, támogatói megjelenés.
Ez a következőket foglalja magában:

Kötnénk egy reklám-közzétételi, együttműködési szerződést. (TÁMOGATÓI, KOMPLEX
RENDSZERÜNK)
Ennek keretein belül az alábbi dolgokat kínáljuk:
1.
Kattintható banner megjelenés az alábbi felületeinken, a bpiautosok.hu-n:
- Cikkoldalainkon, a cikkek alatt, a többi aktuális támogatónk között.
példacikk: https://bpiautosok.hu/ok-most-lebuktak-de-a-kulteruleteken-sajnos-bevett-dolog-ez/
- A főoldalunk alján az aktuális támogatók között ugyanez.
- Desktop nézetben a honlap jobb oldalán, a támogatók között ugyanez (Mobil nézetben ez a felület
az oldal aljára kerül, a tördelés miatt)
2.
A saját gyártású, leginkább tesztautó jellegű anyagainkban, melyeket a YouTube-on publikálunk és a
Facebook oldalunkon is promozunk, megjelennének a videók végén, a többi támogató között, a
logójukkal, egy rövid 2-3 mp-es videó spottal és bemondva a nevet, valamint gyorsan megemlítve egy
szlogent, vagy ilyesmit.
Havonta 2 ilyen videót vállalunk a szerződésben, de általában több, mint 2 anyagot gyártunk egy
hónapban. (FONTOS, HOGY IGÉNY SZERINT megjelenhetnek a videók elején is, ha kiemelt
"felületben" gondolkodnak a többi támogatóhoz képest.)
Példavideók:
https://www.youtube.com/watch?v=z9FhBnbgYm8 Közel 600 ezer néző 4 hét alatt
https://www.youtube.com/watch?v=sPn-GiqRZzE Közel 200 ezer megtekintés, 3 hét alatt
https://www.youtube.com/watch?v=wNjz-31zuP8 Közel 170 ezer megtekintés, 4 nap alatt
https://www.youtube.com/watch?v=z0I67n7cGoU Közel 100 ezer néző december 18 óta.
https://www.youtube.com/watch?v=HQxbXV_7e-I Közel 170 ezer megtekintés, 2018.december 11
óta.
Ilyen jellegű, új videóinkban jelenne meg a cégük.
Ezek a videók beláthatatlan ideig forgalmat generálhatnak önöknek.

3.
Havonta 2 db, közösen kitalált direkt Facebook posztot teszünk közzé önökről, szolgáltatásukról.
4.
PR cikket, helyezünk el az oldalon, mely az oldalukra mutató linket, linkeket tartalmaz, melyek
posztolásra is kerülhetnek a Facebook oldalunkon, az 3. ponthoz kapcsolódóan. Ez a későbbi Google
helyezéseiknek javulását célzóan óriási jelentőségű.
Egyik jelenlegi támogatónk PR cikke például első oldalra jelenik meg a Google keresőben több
termékük nevére. Ezen cikkben benne van, hogy náluk lehet beszerezni az adott terméket. Tehát ez is
beláthatatlanul hosszútávú marketing, a szerződés felmondását követően is, a YouTube
megjelenésekhez hasonlóan.
Ezeket az opciókat, csomagban tudjuk nyújtani jelenleg.
A szerződésben mindössze 30 napos felmondási idő lenne, valamint nincs hűségidő, vagy előre
fizetett hónapok. Minden esetben tárgyhót szükséges, átutalással fizetni, hó eleji időszakban.

Árak

Kérjük kérje e-mailben árajánlatunkat és készséggel tájékoztatjuk önt.

Bármi kérdés esetén állunk rendelkezésére.

Tisztelettel:
Bp-i Autósok Közössége csapata
E-mail: info@bpiautosok.hu
Web: bpiautosok.hu
Facebook: fb.com/bpiautosok.hu
Az ajánlat jogi értelemben nem hivatalos ajánlattétel.

