Körkép.sk – Marketing
ajánlat
Online reklám a www.korkep.sk-n

2017. májusa

A Körkép.sk napjainkban a három legolvasottabb szlovákiai magyar hírportál
egyike. 2017. áprilisában 90 ezer egyedi (különböző) olvasóval, ami fennállásunk
óta az eddigi rekord. A Körkép.sk mára a szlovákiai magyarság meghatározó
véleményformáló felülete.
A Facebook-oldalunkon megjelent tartalmakat hetente akár 220 ezer ember is
követi, lájkolja, kommenteli.

Személyre szabott ajánlatunkban
mindenki megtalálja a számára
legmegfelelőbbet
Interjú megszövegezése és népszerűsítése
A minőségi tartalom előállítása nem egyszerű feladat. A személyre szabott
vállalkozói üzenetet weboldalunkon, emellett pedig Facebook oldalunkon
szponzorált posztként is megjelenítjük, garantálva a lehető legcélirányosabb elérést.
Garantált találatmennyiség: 30 000-40 000 elért személy.

PR cikk elkészítése és megjelentése a Körkép.sk felületein
A megrendelő igényeinek megfelelően előállított ütős, egyedi tartalom szólhat
a vállalkozás céljáról, programjáról, vagy bármilyen más, az olvasók, potenciális
vevők megszólítását szolgáló üzenetről.
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A cikket megszövegezzük, publikáljuk a Körkép.sk-n, emellett pedig Facebook
oldalunkon szponzorált posztként is megjelenítjük, garantálva a lehető
legcélirányosabb elérést.

Online hirdetési felület (banner)
Hirdetőink kiválaszthatják az igényeiknek leginkább megfelelő nagyságú és
elhelyezkedésű online hirdetési felületet (bannert) a Körkép.sk weboldalon, mely 1, 2,
3 vagy akár 4 hétig is rendelkezésükre áll.
Hosszabb idejű bannerhirdetés esetén havonta egyszer díjmentesen
megjelentetünk egy PR cikket hirdetőnk igényeinek megfelelően, melyet aztán
szponzorált posztként is megjelentetünk a Körkép.sk Facebook oldalán.

Garantált találatmennyiség: 30 000-40 000 elért személy.
Bannereink elhelyezési lehetőségeit és kiindulási árát keresse a ‘Hirdetési árjegyzék‘
címszó alatt a www.korkep.sk-n.

Hosszabb távú hirdetés, vagy több banner rendelése esetén kérje
egyéni árajánlatunkat!
Megjegyzés: a nyomtatott sajtóban megjelenő reklámok hatásfoka a sokszor művileg
felvitt, de a valóságban alacsonyabb példányszám miatt gyakran túlértékelt,
nehezen ellenőrizhető. Az online felületen azonban pontosan látható és azonnal
lemérhető a reklám tényleges hatásfoka.

Bónusz: a Körkép.sk-n megjelenő anyagok előzetes egyeztetés alapján saját célokra
is felhasználhatók!

www.voxjuventae.sk

Vox Juventae občianske združenie
Koceľova 12, 821 08 Bratislava, e:mail: voxjuventae@gmail.com, Tel.: +421 905 281 747
IČO: 42127696, Číslo účtu: 4005616224/7500

Rólunk
A Körkép.sk a 2015. novemberéig Szlovákia legolvasottabb magyar nyelvű
közéleti véleményportálja volt, azóta hírportálként működik. Weboldalunkon a napi
hírfolyam, régiós hírek és szemlézett tartalom mellett magyar és szlovák nyelven
jelennek meg véleménycikkek, kommentárok, elemzések különféle témákban, mint
pl. gazdaság, kultúra, sport, politika, külföld, stb.
Portálunk havi szinten közel 150 ezer találatot kap, ebből hozzávetőlegesen 90 ezer
az egyedi olvasó. Olvasótáborunkban minden korcsoport megtalálható. Főleg a
közélet iránt nyitott, politikával, gazdasággal foglalkozó, munkaképes, diplomás
értelmiségi réteg alkotja egész Dél-Szlovákiából, de külföldi olvasóink száma is
jelentős.
Úgy gondoljuk, hogy hirdetési szempontból ez az a célcsoport, mely az Ön
számára is érdekes lehet.
A Körkép.sk 12 700 Facebook-követővel (www.facebook.com/korkep.sk) az egyik
legnépszerűbb szlovákiai magyar közösségi oldal. Posztjaink rendszerint nagy
érdeklődés és élő viták színterei.
Munkatársaink tapasztalt, politikai marketing gyakorlattal és több éves
újságírói tapasztalattal rendelkező személyek, akik járatosak a parlamenti, megyei,
önkormányzati és népszámlálási kampányok levezénylésében.
Soraink között aktív újságírók, bloggerek, rádiós és hírügynökségi munkatárs,
korábbi parlamenti képviselői asszisztens és további szakemberek vannak, akik
otthonosan mozognak az online média és politikai tanácsadás világában.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk
jelentkezését.
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A Körkép.sk főszerkesztője
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