1.675.672 VLASTNÍCH UŽIVATELŮ A ROSTEME DÁL!
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Každý 10. návštevník se registruje!
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Emailingové služby / Direct mail

NEJVÝHODNĚJŠÍ
EMAILING PRO ŽENY
V ČESKÉ REPUBLICE!
Pokud jsou Vaší cílovkou ženy z České republiky, jste
na správném místě. Oslovte až 166.000 registrovaných
žen ve věku mezi 15-45 let z České republiky!

Osm jednoduchých důvodů, proč si
vybrat právě naše služby.
1. poskytneme možnost oslovit našich vlastních 166.00 uživatelů, kteří nám udělili souhlas k zasílání nabídek formou elektronické pošty.
2. zaručujeme vysoký poměr otevření e-mailů a kvalitní odezvu na Vaše nabídky.
3. nabídky posíláme výhradně jedenkrát týdně pro zajištění co nejkvalitnější odezvy.
4. rádi Vám kompletně připravíme finální podobu nabídkového emailu na základě Vašich podkladů a přání.
5. zajistíme rychlé a kvalitní zpracování Vašich představ dokonce za necelých 48 hodin.
6. nabízíme možnost věkové selekce našich adres, pro co nejpřesnější oslovení požadované skupiny žen.
7. vložíme do Vaší zprávy Vaše měřící kódy, čímž můžete sami sledovat jak se Vaší nabídce daří.
8. poskytujeme možnost připravit kombinované kampaně nejen pro ČR, ale i pro Slovensko, Polsko a Maďarsko s počtem uživatelů spolu nad 640.000!

Cenník direct mailových služeb Happyhair.cz,
platný od 01.03.2014 (ceny bez DPH)
Reklamný emailing

Cena bez DPH

Počet adres

Pohlaví

Happyhair.cz – Česká republika

Od 0,25 Kč/adresa*

166.000

ženy

14-45 let

Happyhair.sk - Slovensko

Od 0,25 Kč/adresa*

133.000

ženy

15-45 let

Happyhair.pl – Polsko

Od 0,25 Kč/adresa*

170.000

ženy

15-45 let

Happyhair.hu - Maďarsko

Od 0,25 Kč/adresa*

180.000

ženy

14-45 let

Kombinovaný emailing ČR+SR+PL+HU

Od 0,25 Kč/adresa*

do 640.000

ženy

14-45 let

Věk

*Ceny se liší v závislosti od konkrétních požadavků na speciální technické úpravy emailu, či přesné selekce adres podle různých kategorii.
Výroba samotného e-mailu je bezplatná v případě objednávky nad 100.000 adres.
Minimální množství objednaných adres je 50.000 ks.
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On-line reklamní formáty

ON-LINE REKLAMA

virtuální vizážista

.Inzercí na webstránce Happyhair.cz získáte možnost
představit Vaši nabídku více než 180.000 registrovaným
uživatelem našeho portálu, z nichž 99% tvoří ženy ve
věku 15-45 zajímající se o segmenty beauty a módy.

Cenník on-line inzerce na Happyhair.cz,
platný od 01.03.2014 (ceny bez DPH)
Obrazové formáty prodávané na vidění
Rozměr

Formát

Cena/Týden

Umístnení

Intersitial*

dohodou

swf

21.900 Kč

před načítaním HP/max. 6 sekund

20.000

Out of the box*

dohodou

swf

18.900 Kč

HP a/nebo podstránky/max. 4 sekundy

20.000

HP a/nebo podstránky nad hlavičkou

20.000

HP a/nebo podstránky

20.000

Leaderboard

728 x 90 px

Jpg,gif,swf 14.900 Kč

Panel

300 x 250 px

Jpg,gif,swf

Textový formát
Reklamní článek

Cena

11.900 Kč
Formát

3.900 Kč/týden

text+obraz ( Jpg,gif)

Garance zobrazení

Umístnení
Článek na úvodní stránce vlevo nahoře (označené jako inzerce).
Po uplynutí objednaného času na hlavní stránce zůstává minimálně 3 měsíce dostupný v rubrikovém seznamu, je také zařazen do
fulltextového vyhledávání. Technické parametry: Titulek: 80
znaků včetně mezer. Obrázky v článku: do 70 kB, max. počet 3 ks,
.jpg formát. Délka textu článku není omezena, podklady je třeba
dodat ve formátu doc nebo ve formátu programu OpenOffice.

* Při reklamních formátech, které překrývají nebo zasahují do obsahu webu, musí být umožněno reklamu přeskočit nebo vypnout
Požadavky na zvuk: nespouští se automaticky po natažení kreativy, pouze po každé interakci uživatele, kreativa musí obsahovat funkční ovládací prvky.
Hotové podklady je třeba dodat nejpozději dva pracovní dny před uveřejněním.
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