Kedves Jövendőbeli Hirdetőm!
A Csanavarázs blog szerkesztője vagyok. Oldalam célközönsége a házilag
elkészíthető étel-ital, kreatív hobbi, barkács témákra gyermekek miatt nyitott emberek,
például szülők, családi napközik, játszóházak, óvodák vezetői és dolgozói. Olyan üzleti
partnert keresek, akivel együttesen profitáljunk oldalam népszerűségéből.
Hogyan tudunk együttműködni? Te hozod a terméket, én hozom a tartalmat.
Eladom az általam készített tartalommal a Te termékedet. Kitehetsz nálam bannert,
kaphatsz PR cikket a boltodról, szolgáltatásodról, megoszthatod a termékeiddel készült
projektjeimet - a lehetőségeknek csak a képzelet szab határt. Minden munkát szerződéssel
és számlával végzek el, így Te is biztos lehetsz abban, hogy azt kapod, amiben
megegyeztünk.
A Facebookon és saját weboldaladon végzett marketinged szempontjából is
előnyös, ha a Csanavarázzsal készítteted termékeidhez az online tartalmakat. Ha
megosztod saját oldaladon a Csanavarázson közölt cikket, amelyet a Te termékeddel
készítettünk, akkor jó eséllyel Hozzád mennek vissza az emberek megvásárolni a
hozzávalókat, mivel egy kattintásra vagy tőlük (kirakom a termékeidhez a linket).
Jelenleg 3.000-10.000 olvasó között mozog a Csanavarázs látogatottsága, melyet az
újonnan megjelenő tartalmak szoktak megsokszorozni: biztos lehetsz benne, hogy sokan
találkoznak majd a szolgáltatásoddal, hirdetéseddel.
A következő hetekben (augusztus-szeptemberben) már nemcsak írni szeretnék,
hanem videósorozatot is indítok, melyhez szükségem van eszközökre. Ha Te szeretnél
lenni a Csanavarázs blog szponzora, és szeretnél havonta több ezer emberhez eljutni a
termékeiddel, akkor jelezz vissza emailben, és megbeszéljük a részleteket. A
statisztikáim alapján már tudom, hogy milyen témákban kell videót készítenem ahhoz,
hogy Neked is több új vevőd legyen. Siess, mert a legjobb kulcsszavak és hirdetési
helyek hamar el fognak fogyni az akciós árainkon.
Várom visszajelzésedet, hogy számíthatok-e az együttműködésedre.
Üdvözlettel:
Amy Athinas
csanavarazs@gmail.com
http://csanavarazs.wordpress.com
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Hirdess a Csanavarázson már ebben a hónapban, és
2014. szeptember 30-ig
akciós az árakon veheted igénybe minden szolgáltatásunkat!
(1) Bannerhely

Az oldalsó sávban kapsz hirdetési helyet. Kép vagy

1.000 Ft

500 Ft

szöveg helyezhető el. Minden letöltésnél ez a banner

+ ÁFA

+ ÁFA

lesz látható a megvásárolt helyen.

30 nap

30 nap

4.500 Ft

3.000 Ft

+ ÁFA

+ ÁFA

korlátlan

korlátlan

időre

időre

Terméked felhasználásával készítek videót. A videó

7.000 Ft

5.000 Ft

leírásába belinkelem a weboldaladat, és belinkelem a

+ ÁFA

+ ÁFA

ártól

ártól

korlátlan

korlátlan

időre

időre

1.000 Ft

500 Ft

+ ÁFA

+ ÁFA

1 év

1 év

Szöveges hirdetés a weboldal tetején lévő

1.000 Ft

500 Ft

menüsávban. Ez minden oldalbetöltéskor

+ ÁFA

+ ÁFA

megjelenik, akár cikkre, akár a főoldalra kattint.

30 nap

30 nap

A főoldal tetején megjelenő képes cikkajánlóban

2.000 Ft

1.000 Ft +

történő megjelenés. Átlagosan havi 500 megjelenés

+ ÁFA

ÁFA

biztosított 2014. augusztusi adatok alapján.

30 nap

30 nap

Terméked felhasználásával készítek cikket. A cikkbe
belinkelem a weboldaladat, és belinkelem a
(2) Szponzorált
cikk

termékeket is, amiket felhasználtam. Ez többszörös,
jó reklám Neked. Ennek a hirdetési formának az a
legnagyobb előnye, hogy mobilról is minden esetben
látszik, illetve az oldalad Google pozíciójára jó
hatással lehet a rá mutató linkek révén.

(3) Szponzorált
videó

termékeket is, amiket felhasználtam. Profi
narrátorral is kérhető.
Régebbi bejegyzésekben helyezem el a terméked

(4) Kulcsszavas

linkjét. Ha szeretnél sok embert elérni, statisztika

hirdetés

alapján meg tudom mondani, mely bejegyzéseket
érdemes “megvásárolnod” a látogatottságuk miatt.

(5) Hirdetés
menüben

(6) Kiemelt cikk

Egyéb

Ha más együttműködési javaslatod van,
megvalósítjuk!

Megegyezés szerint.

2014. október 1-ig barterajánlat is érdekelhet. Írd meg, mely terméke(i)det küldöd cikk(ek)ért cserébe,
vagy milyen értékben szeretnél szolgáltatást igénybe venni, honnan választhatok cserébe terméket. Az
ajánlattétel nem kerül automatikusan elfogadásra, de mindenképpen visszajelzünk.

