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Media info

Co je HappyHair?
Webové stránky poskytující službu Virtuálního zrcadla. Virtuální zrcadlo umožňuje uživatelům vyzkoušet si na vlastní 

fotce účesy, ale i reálné produkty dekorativní kosmetiky, módní doplňky, brýle, kontaktní čočky apod.

Kdo HappyHair používá?
Uživateli jsou zejména ženy ve věku 15-45 let se silným 
zájmem o beauty a módu.

Co je výhodou projektu HappyHair?
HappyHair funguje již od svého založení díky virálnímu
marketingu. Každý uživatel přinese nového návštěvníka 
přes sdílení své proměny přes sociální sítě 
nebo emailem.

Jak se dá s HappyHair-em vydělávat?
Hlavními zdroji příjmů jsou directmailing (1,7 mil. uživatelů) a licencování 
technologie velkým značkám (např. Loreal, MAX factor, Parfums, Edipresse 
apod.).

Je HappyHair ziskový?
Ano, za rok 2013 byl čistý zisk projektu přibližně 100.000 EUR.

Jaké jsou další plány s HappyHair-em?
HappyHair se dá využít zejména jako marketingový prostředek velkých 
beauty značek. Na druhé straně naše společnost je exkluzivním vývojá-
řem technologie v Evropě. Momentálně pracujeme na HTML5 verzi, 
která se již nabízí pro US trh přes projekt Virtooal.com. Jde o unikátní 
technologii HTML5 widgetů pro ecommerce, které zvyšují o 100% 
konverzi z prodeje díky tomu, že vyrovnávají online obchody s kamen-
nými přes možnost vyzkoušet si zboží na vlastní fotce.

Co zvyšuje hodnotu HappyHair?
 1,7 mil. uživatelů
 10 jazykových mutací
 špičková technologie, kterou nejblíže vyvíjejí v USA
 malý team – vysoká efektivita
 více než 3000 účesů celebrit (nejvíce na světě) přímo ve Virtuálním 
zrcadle v hodnotě přes 100.000 EUR
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Reálných uživatelů
za měsíc: 200.000

Pageviews
za měsíc: 650.000

Průměrnýčas 
strávený na webu: 3:14 min.

CZ - 295.000 registrovaných uživatelů
SK - 197.000 registrovaných uživatelů
HU – 320.000 registrovaných uživatelů
PL – 409.000 registrovaných uživatelů
DE – 71.000 registrovaných uživatelů

SE – 36.000 registrovaných uživatelů
ES – 161.000 registrovaných uživatelů
FR – 35.000 registrovaných uživatelů
EN – 81.000 registrovaných uživatelů
RO – 60.000 registrovaných uživatelů

MÁTE AKTIVITY V ZAHRANIČÍ?
    Přidejte se k nám a oslovte potenciální zákazníky i na našich zahraničních portálech:


