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Emailingové služby / Direct mail

Eureco s.r.o. Zimná 6, 945 01 Komárno
Tel.: +421 35 7714 105, Fax: +421 35 7714 106, E-mail: info@happyhair.sk

IČO: 36550124 IČ DPH: SK2020160890

www.happyhair.sk 

NAJVÝHODNEJŠÍ 
EMAILING PRE ŽENY 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE!
Ak sú Vašou cieľovou skupinou ženy zo Slovenska, ste 
na správnom mieste. Oslovte až 133.000 registrovaných 
žien vo veku medzi 15-45 rokov zo Slovenska!

Osem jednoduchých dôvodov, prečo si 
vybrať práve naše služby.
1. poskytneme možnosť osloviť našich vlastných 133.00 užívateľov, ktorí nám udelili súhlas na zasielanie ponúk formou elektronickej pošty.
2. zaručujeme vysoký pomer otvorení e-mailov a kvalitnú odozvu na Vaše ponuky.
3. ponuky posielame výhradne jedenkrát týždenne pre zabezpečenie, čo najkvalitnejšej odozvy.
4. radi Vám kompletne pripravíme finálnu podobu ponukového emailu na základe Vašich podkladov a prianí.
5. zabezpečíme rýchle a kvalitné spracovanie Vašich predstáv dokonca za necelých 48 hodín.
6. ponúkame možnosť vekovej selekcie našich adries, pre čo najpresnejšie oslovenie želanej skupiny žien.
7. vložíme do Vašej správy Vaše meracie kódy, čím môžete sami sledovať ako sa Vašej ponuke darí.
8. poskytujeme možnosť pripraviť kombinované kampane nielen pre SR, ale aj pre Česko, Poľsko, či Maďarsko s počtom užívateľov spolu nad 640.000!

*Ceny sa odlišujú v závislosti od konkrétnych požiadaviek na špeciálne technické úpravy emailu, či presnej selekcie adries podľa rôznych kategórii.
Výroba samotného e-mailu je bezplatná v prípade objednávky nad 100.000 adries.

Minimálne množstvo objednaných adries je 50.000 ks.

Happyhair.sk - Slovensko Od 0,01€/adresa* 133.000 ženy 15-45 rokov

Happyhair.cz – Česká republika Od 0,01€/adresa* 166.000 ženy 14-45 rokov

Happyhair.pl – Poľsko Od 0,01€/adresa* 170.000 ženy 15-45 rokov

Happyhair.hu - Maďarsko Od 0,01€/adresa* 180.000 ženy 14-45 rokov

Kombinovaný emailing SR+ČR+PL+HU Od 0,007€/adresa* do 640.000 ženy 14-45 rokov

 Cena bez DPH Počet adries Pohlavie VekReklamný emailing

Cenník direct mailových služieb Happyhair.sk, 
platný od 01.03.2014 (ceny bez DPH)
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On-line reklamné formáty 

Eureco s.r.o. Zimná 6, 945 01 Komárno
Tel.: +421 35 7714 105, Fax: +421 35 7714 106, E-mail: info@happyhair.sk

IČO: 36550124 IČ DPH: SK2020160890

www.happyhair.sk 

ON-LINE REKLAMA

Inzerciou na webstránke Happyhair.sk získate možnosť 
predstaviť Vašu ponuku viac ako 180.000 registrova-
ným užívateľom nášho portálu, z ktorých 99% tvoria 
ženy vo veku 15-45 zaujímajúce sa o segmenty beauty 
a módy.

Článok na úvodnej stránke vľavo hore (označené ako inzercia). Po 
uplynutí objednaného času na hlavnej stránke zostáva minimálne 
3 mesiace dostupný v rubrikovom zozname, je tiež zaradený do 
fulltextového vyhľadávania. Technické parametre: Titulok: 80 
znakov vrátane medzier Obrázky v článku: do 70 kB, max. počet 3 
ks, .jpg formát Dĺžka textu článku nie je obmedzená, podklady je 
potrebné dodať vo formáte doc alebo vo formáte programu 
OpenOffice.

* Pri reklamných formátoch, ktoré prekrývajú alebo zasahujú do obsahu webu, musí byť umožnené reklamu preskočiť alebo vypnúť
Požiadavky na zvuk: nespúšťa sa automaticky po natiahnutí kreatívy, iba po každej interakcii užívateľa, kreatíva musí obsahovať funkčné ovládacie prvky

Hotové podklady je potrebné dodať  najneskôr dva pracovné dni pred uverejnením.

Cenník on-line inzercie na Happyhair.sk, 
platný od 01.03.2014 (ceny bez DPH)

Intersitial* dohodou swf 800€ pred načítaním HP/max. 6 sekúnd 20.000

Out of the box* dohodou swf 650€ HP a/alebo podstránky/max. 4 sekundy 20.000

Leaderboard 728 x 90 px Jpg,gif,swf 550€ HP a/alebo podstránky nad hlavičkou 20.000

Panel 300 x 250 px Jpg,gif,swf 450€ HP a/alebo podstránky 20.000

 Rozmer Formát Cena/Týždeň Umiestnenie Garancia zobrazení

Obrazové formáty predávané na videnia

Reklamný článok 150€/týždeň text+obraz ( Jpg,gif)

 Cena Formát UmiestnenieTextový formát
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