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Érvényes: 2016. október 24-től

Bemutatkozik a kutyabarathelyek.hu
Hazánkba is elért az a szemléletmód-változás, mely tőlünk nyugatra már megtörtént: egyre
több kutyatartó tekint kutyájára családtagként, akivel szeretne minél több időt eltölteni,
legyen szó akár nyaralásról, akár a hétköznapokról. Emellett egy családtagot megillet
minden, ami a többieket is: megfelelő ellátás, felszerelés, eledel, állatorvosi felügyelet.
Mindegy, hogy nyakörvről, játékról, eledelről vagy épp kutyakozmetikáról van szó, a
kedvencnek a legjobbat szeretné biztosítani a gazdi. Mi, a Kutyabarathelyek.hu-nál pedig
szeretnénk biztosítani a gazdik számára azt, hogy elérhessék a legjobb, legmegbízhatóbb
szállásokat, vendéglátóhelyeket, márkákat, termékeket és szolgáltatásokat, melyek
segítségével teljessé tehetik a kutyák életét.
Mi, a Kutyabarathelyek.hu alapítói, elkötelezett támogatói vagyunk a kutyás életmódnak.
Hisszük, hogy a jól nevelt, jól szocializált kutyák gazdáikkal tarthatnak a mindennapokban is,
és hogy megfelelő keretek között a kutyabarát szállásokon, vendéglátóhelyeken és
üzletekben is helyet kaphatnak gazdájuk oldalán. A Kutyabarathelyek.hu-nál immáron 2 éve
dolgozunk azon, hogy a valóban kutyabarát szállásokat, vendéglátóhelyeket és a kutyás
szolgáltatókat felkutassuk, és összekössük őket a Gazdikkal.
Célunk, hogy a felelős kutyatartók könnyedén megtalálják a számukra legmegfelelőbb
szállást, szolgáltatást, vendéglátóhelyet és szolgáltatást akár lakóhelyükön, akár utazásuk,
nyaralásuk alatt. Adatbázisunkban megtalálható minden, ami kutyabarát, vagy kutyával
kapcsolatos: különböző típusú szállások, a legkülönbözőbb vendéglátóhelyek, múzeumok,
táp- és kellékgyártó cégek, állatorvosok, de még állatfotósok is – a lista végtelen. Különböző
megjelenési csomagokat dolgoztunk ki, melyekkel szeretnénk segíteni, hogy a Gazdik
egyszerűen és gyorsan rátaláljanak az Ön kutyabarát helyére, szolgáltatására. A már
minősítéssel rendelkező kutyabarát helyek számára is ajánljuk kiemelt megjelenési
lehetőségeinket, melyek garantálják/elősegítik, a célközönség könnyű és gyors elérését!
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Mediaajanlat
Latogatottsagi adatok
Látogatottság:
Oldalunk 2014 szeptemberében indult, azóta havi szinten több mint 130 000-en tekintik
meg, ebből 42,7% visszatérő kutyabarát látogató. Facebook-on több mint 34 000-en
követnek minket. Szerverünk ez idáig 2016-ban közel 2 millió oldalletöltést szolgált ki.

fb.com/Kutyabarathelyek
lájkolóinak a száma 20152016-ban:
1. ábra

Célcsoport:
Olvasóink legnagyobb hányadát a 18-től 44 éves korú, többségében nők teszik ki. Az oldal
visszapattanási aránya 2016 januárjában 3,2%, az oldal/munkamenet aránya 2,1.

Demográfiai eloszlás:

Olvasóink demográfiai eloszlása
2. ábra
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Bannermegjelenes

Bannerhirdetések elhelyezkedése
3. ábra

Kutyabarathelyek.hu akcios a rai (ÁFA nélkül)
2016-2017 évre*

Eseti banner és fizetett megjelenések:
A megjelenés típusa
" A" A lap tetején levő 988x110 pixel méretű
fekvő banner
" B" A lap jobboldali sávjában levő 160x215
pixel méretű boksz
" C" A cikkek felvezetői után megjelenő max.
535 X 250 méretű boksz
PR cikk
Facebook kampány

Ár (ÁFA nélkül)
110 000 Ft/hó
30 000 Ft/hét
50 000 Ft/hó
15 000 Ft/hét
100 000 Ft/hó
30 000 Ft/hét
50 000 Ft
25 000 Ft/hó

*Az ajánlat 2016 év végéig megkötött szerződések esetén érvényes.

Az alkalmi megjelenést ajánljuk eseti, rövid időtartamú hirdetés esetén. Például: nyereményjátékok,
akciók népszerűsítésére.
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Folyamatos jelenlétet biztosító megjelenések:
A megjelenés típusa
„C” banner + Facebook megosztás csomag
„A” A lap tetején levő 988x110 pixel méretű
fekvő banner
„B” A lap jobboldali sávjában levő 160x215
pixel méretű boksz
PR cikk (havi 1)

Ár (ÁFA nélkül)**
35 000 Ft/hó
60 000 Ft/hó
30 000 Ft/hó
25 000 Ft/db

** minimum 6 hónapos megrendelés esetén

A folyamatos megjelenés segítségével terméke vagy szolgáltatása mindig fókuszban marad a
kutyabarathelyek.hu olvasói számára. A csomag tartalmaz heti 1-2 Facebook megosztást, mely lehet
kép, videó, link, Facebook-poszt, Facebook-esemény is. A „C” banner minden hír szövegtörzsében
megjelenik, több hirdető esetén rotálódik. Kérésre a megjelenésről statisztikákat küldünk. Számlázás:
havonta, a teljesítést követően.
PR cikk:
Főoldalon megjelenik egy hét időtartamig, utána pedig a Hírek menüpontban elérhető
korlátlan ideig
A megjelent cikket megosztjuk Facebook és Google+ oldalainkon, illetve a hozzá tartozó
képekből Instagramra is töltünk fel
Megjelenítünk kapott anyagokat, kész cikkeket, igény szerint pedig elkészítjük az írást: akár
leíró, akár interjús formában.
Facebook – kampány
Eseti megrendelés esetén 3-4 poszt hetente, rendszeres hirdetés esetén 1-2 hetente a
Facebook és Instagram oldalunkra (ez lehet kép, videó, link, Facebook-poszt, Facebookesemény is)
Facebook oldalunk több mint 34 000 követővel rendelkezik, heti elérése 250 000 – 300 000.
Instagram oldalunk közel 3000 követővel bír.
A hirdető kérésére lehetőség van a célcsoportot legjobban elérő célzásra is.
Facebook nyereményjáték
A Facebook-kampány mellett lehetőség van Facebook oldalunkon nyereményjátékok lebonyolítására
is. Ennek részleteiről érdeklődjön kollégáinknál.
Tisztelettel, a kutyabarathelyek.hu alapítói:
Máté Krisztián

Schmidt Zsófia

+36 (30) 613-0545
krisztian.mate@kutyabarathelyek.hu

+36 (30) 883-2762
zsofia.schmidt@kutyabarathelyek.hu
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