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Media info

Čo je HappyHair?
Webové stránky poskytujúce službu Virtuálneho zrkadla. Virtuálne zrkadlo umožňuje užívateľom vyskúšať si na vlastnej 

fotke účesy, ale aj reálne produkty dekoratívnej kozmetiky, módne doplnky, okuliare, kontaktné šošovky apod.

Kto HappyHair používa?
Užívateľmi sú najmä ženy vo veku 15-45 rokov so silným 
záujmom o beauty a módu.

Čo je výhodou projektu HappyHair?
HappyHair funguje už od svojho založenia vďaka virálnemu
marketingu. Každý užívateľ prinesie nového návštevníka 
cez zdieľanie svojej premeny cez sociálne siete 
alebo emailom.

Ako sa dá s HappyHair-om zarábať?
Hlavnými zdrojmi príjmov je directmailing (1,7 mil. užívateľov) a licencovanie 
technológie veľkým značkám (napr. Loreal, MAX factor, Parfums, Edipresse 
apod.).

Je HappyHair ziskový?
Áno, za rok 2013 bol čistý zisk projektu približne 100.000 EUR.

Aké sú ďalšie plány s HappyHair-om?
HappyHair sa dá využiť najmä ako marketingový prostriedok veľkých 
beauty značiek. Na druhej strane naša spoločnosť je exkluzívnym 
vývojárom technológie v Európe. Momentálne pracujeme na HTML5 
verzii, ktorá sa už ponúka pre US trh cez projekt Virtooal.com. Ide o 
unikátnu technológiu HTML5 widgetov pre ecommerce, ktoré zvyšujú o 
100% konverziu z predaja vďaka tomu, že vyrovnávajú online obchody 
s kamennými cez možnosť vyskúšať si tovar na vlastnej fotke.

Čo zvyšuje hodnotu HappyHair?
 1,7 mil. užívateľov
 10 jazykových mutácií
 špičková technológia, ktorú najbližšie vyvíjajú v USA
 malý team – vysoká efektivita
 Viac ako 3000 účesov celebrít (najviac na svete) priamo vo 
  Virtuálnom zrkadle v hodnote vyše 100.000 EUR.
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Reálni užívatelia 
za mesiac

Vek užívateľov
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Reálnych užívateľov
za mesiac: 200.000

Pageviews
za mesiac: 650.000

Priemerný čas 
strávený na webe: 3:14 min.

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

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

MÁTE AKTIVITY AJ V ZAHRANIČÍ?
Pridajte sa k nám a oslovte potenciálnych zákazníkov aj na našich zahraničných portáloch:


