Kim jesteśmy?
Aspirujemy do bycia największym portalem i forum na temat tatuażu w Polsce.
Statystyki z Google Analytics
01.06.2015-18.11.2015
Sesje

Użytkownicy

295 818

189 357

Odsłony

656 398

Strony /
sesja
2,32

Statystyki:
●

3 946
Użytkowników zarejestrowanych na miesiąc X 2015,

●

4 693 dodanych obrazków/filmów/tekstów.

Statystyki forum:
●

Użytkownicy założyli 432 tematów na miesiąc X 2015,

●

w których napisali 2576 odpowiedzi.

Średni czas
trwania sesji
00:01:27

Zostaliśmy oficjalnym Partnerem medialnym
Dnia 3.08.2015 zostaliśmy oficjalnymi Partnerami konkursu „It’s your life, just take it”!
Organizatorem konkursu jest 
Kruger&Matz
– producent sprzętu elektronicznego.
Nasze logo zostało umieszczone obok takich portali jak Wirtualna Polska oraz Talent.pl.
Więcej informacji na temat konkursu można przeczytać t
utaj
.

--Powiązane kanały social media:
Facebook: możliwość dotarcia do 170 000 osób na naszych fanpage’ach i grupach o
łącznym (ciągle zmieniającym się) zasięgu na poziomie 400 000 osób.
Inne powiązane kanały: Instagram, Google+ (profil i dwie strony), Twitter i Pinterest.
Chcielibyśmy…
Zaoferować Państwu możliwość reklamy na naszej stronie oraz zaprosić Państwa do
współpracy przy prowadzeniu konkursów.
Całą organizacją wydarzenia zajmujemy się my. Państwa firma ma możliwość reklamy
poprzez sponsorowanie nagród w postaci własnego produktu/usługi. Z doświadczenia
wiemy, że taka metoda promocji jest owocna dla obu stron.
Co oferujemy?

-

Umieszczenie banneru reklamowego/konkursowego i/lub tylko Państwa banneru
z linkiem kierującym np. do sklepu internetowego;
wszelkie grafiki reklamowe, które my stworzymy na potrzeby konkursu będą
zawierały Państwa logo;
możliwość współprowadzenia konkursów z portalem Dziary.com;
reklama w postaci bannerów na głównej stronie/podstronach/forum;
formy bannerowe, slider, rectangle, 750px, niestandardowe;
mailing wewnętrzny;

-

do uzgodnienia możliwość wysłania mailingu do Użytkowników portalu;
możliwości reklamy szeptanej na forum;
możliwość przeprowadzania konkursów i/lub rozdawania bonów zniżkowych we
własnym zakresie;
reklamę na wszystkich social media powiązanych z Dziary.com, reklamujących
Państwa firmę;
istnieje również możliwość wpisów sponsorowanych na forum lub
sponsorowanych reklam w formie obrazkowej.

W skrócie:
oferujemy bardzo ciekawe, a zarazem niedrogie sposoby na reklamę,
pozwalające na interakcję z Klientami.
Nasze konkursy trwają zazwyczaj 1-4 tygodnie. Zapewniamy dostęp do statystyk z
Facebook'a lub z Google Analytics. Jesteśmy otwarci na nawiązanie długotrwałej
współpracy.
Druga forma, którą jesteśmy zainteresowani to przekierowanie odwiedzających nasz
portal do Państwa sklepu z możliwością zrealizowania zamówienia ze zniżką na
wcześniej ustalone hasło (lub specjalnie wygenerowany link) lub inny sposób.
Jesteśmy również otwarci na drop shipping.
Nasza oferta zawiera spis różnorakich działań i możliwości, z których mogą Państwo
skorzystać podejmując z nami współpracę. Jednakże chcemy zaznaczyć, że jesteśmy
otwarci na różne formy współpracy. Wspólnie możemy ustalić najlepszą ścieżkę, która
będzie Państwu odpowiadać.
Jeśli są Państwo zainteresowani:
-

Nawiązaniem współpracy,
umożliwieniem nam skorzystania z Państwa tekstów o tematyce tatuażu,
mają swój pomysł na współpracę,
skorzystaniem z możliwości reklamowych - chętnie przedstawimy wszystkie
możliwe miejsca, w których można reklamować się u nas na stronie,
lub mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.
Pozdrawiamy,
Zespół Dziary.com
Kontakt:
Portal:
Facebook:

ziary@dziary.com
d
/ 796-416-643
www.dziary.com

www.facebook.com/dziarycom


Więcej o współpracy z nami: 
http://dziary.com/pages/7-wspolpraca.html

