MediaKit Polska 2020

CASHBACK
SHOPPING
WORLDWIDE

MARKA

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Marka OrangeBuddies
OrangeBuddies Media dostarcza wartości dodanej konsumentom i reklamodawcom korzystającym
ze sklepów internetowych. Firma posiada strony typu cashback w 13 krajach, z których korzysta 8
milionów użytkowników z całego świata. Dzięki precyzji przy kierowaniu oferty za pomocą wielu
kanałów (strony internetowe, e-mail, aplikacja mobilna oraz media społecznościowe) OrangeBuddies Media pomaga reklamodawcom osiągnąć ich cele marketingowe.

SPOŁECZNOŚĆ

PARTNERZY

STRONY INTERNETOWE

ZESPOŁY

8.000.000

35.000+

100+

50+

aktywnych
użytkowników na
całym świecie

kolaboracji ze sklepami
online na całym
świecie

stron internetowych
typu cashback z
innymi grupami
docelowymi

pracowników + rozwój
“in-house”
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O ORANGEBUDDIES

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

O OrangeBuddies
Orangebuddies stworzyło oraz w dalszym ciągu rozwija ponad 100 stron typu
cashback łącznie w 13 krajach, w Europie. Dzięki lokalnym biurom i kontaktom w
każdym kraju, doskonale znamy lokalne rynki i potrzeby konsumentów.

Europa: 13 krajów

Holandia (HQ)

biura
strony internetowe cashback

Barcelona

KRAJE:
HOLANDIA • BELGIUM • NIEMCY • FRANCJA • POLSKA • WIELKA BRYTANIA •
NORWEGIA • WŁOCHY • SZWECJA • HISZPANIA • FINLANDIA • DANIA • CZECHY
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FAKTY

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

245.000 użytkowników

1.000.000

SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA

2.230.000

WYŚWIETLEŃ STRONY I
APLIKACJI

15.000

POBRAŃ APLIKACJI

44%
56%
kobiet
mężczyzn
89%

Zakupów
online

posiada wykształcenie
średnie lub wyższe

Roczny wykaz

>10

6-10

1-5

Zainteresowania
• Moda & akcesoria
• Elektronika
• Telekomunikacja
• Wakacje
• Ubezpieczenia

37 lat
Średni wiek

Dodatkowe opcje segmentacji zawierają: prawo jazdy, sytuacja rodzinna, telefon komórkowy, energia.
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KONCEPT

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

ShopBuddies
Online Shopping & Cashback
ShopBuddies to internetowy przewodnik
po sklepach z cashbackach, który pomaga
odwiedzającym znaleźć ulubiony produkt lub
usługę i kupić ją za pośrednictwem strony
cashback. Dzięki obszernym informacjom na
temat zakupów, trendom produktowym,
inspiracjom i zwrotom w naszej bazie znajdziecie
ponad 35 000 sklepów z całej Europy. Ponad
8 milionów członków robi zakupy online z
cashbackiem. Zakupy online z cashbackiem
można dokonać za pośrednictwem strony
internetowej lub aplikacji ShopBuddies.

CashbackDeals
Program zarabiania pieniędzy
Cashback Oferty to program oszczędnościowy
online, który ofertuje Ci zniżkę na zakupy
online i pozwala oszczędzać CashCoins
na wiele sposobów. Na przykład, czytając
e-maile, zapraszając przyjaciół, uczestnicząc w
ankietach i dzieląc się promocjami w mediach
społecznościowych. Zapisywanie gotówki
jest możliwe na stronie internetowej i za
pośrednictwem aplikacji CashbackDeals.
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KANAŁY

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Dołącz do naszej społeczności
Zyskaj szerokie i wierne grono odbiorców dzięki naszym portalom
zakupowym lub promuj swoją kampanię wśród konkretnej grupy.

STRONA INTERNETOWA
Dodatkowa ekspozycja dzięki
banerom, konkursom i blogom

TELEFON MOBILNY

E-MAIL

Zwiększ rozpoznawalność marki,

Bardzo szeroki zasięg grup

zdobywaj wiernych klientów

docelowych, możliwa
szczegółowa

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zwiększ rozpoznawalność marki, kontaktuj się z rosnącą bazą zaangażowanych
użytkowników
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REKLAMA

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Reklama 2020
OrangeBuddies Media oferuje wiele możliwości promowania Twojej kampani. Poprzez nasze portale
zakupowe możesz dotrzeć do dużej liczby aktywnych użytkowników online. Twoja kampania może być
kierowana do konkretnej grupy zainteresowanych użytkowników aby zagwarantować jak najlepsze wyniki.
Poniżej znajduje się przegląd dostępnych możliwości promocji oraz specjalnych ofert. Aby otrzymać więcej
informacji o pakietach specjalnych skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.

Reklama typu display
• Dotrzyj do dużej liczby aktywnych użytkowników poprzez nasze strony i aplikacje
• Dodatkowa widoczność Twojej kampanii
• Dostępność różnych banerów oraz pakietów

skyscraper
120x400

homepage slider
720x200

exclusive
member deal

skyscraper
120x400
homepage slider
720x200

popup
banner
400x400

exclusive
member deal
popup
banner
400x400

homepage banner 468x60

Inne bannery

Format

Theme page banner

968×268

Homepage takeover

180x570 / 456x900

Category banner

1140x200

Mega banner

1000x500

Zobacz podgląd banerów na stronie https://www.orangebuddies.com/bannerspots
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REKLAMA

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Mailing
• Dotrzyj do milionów subskrybentów newslettera w
13 krajach
• Wysokie zainteresowanie
• Wiele możliwości segmentowania

banners in
email
500x500

dedicated
email

Reklama krajowa
• Zwiększ świadomość marki
• Dotrzyj do aktywnych online konsumentów
• Wiele pakietów promocyjnych

Type
Advertorial (blog)

Blog post about your product or webshop

Competition sponsored prize

Competition with your product

Exclusive webshop

Exclusive webshop promotion

Exclusive discount

Exclusive voucher code promotion

Webshop of the month

Promote your webshop for 1 month

Brand promotion package

Different package options

Webshop page background

Full background on webshop detail page
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468x60

multiple
email

REKLAMA

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Media społecznościowe oraz ankiety
• Promuj swoją kampanię w mediach społecznościowych
• Dotrzyj do aktywnych online konsumentów
• Zwiększ świadomość swojej marki
• Zbuduj swoją markę oraz “brand identity”

media społecznościowe
105

ankiety

Powiadomienia
• Promuj swoją kampanię wysyłając powiadomienie
push lub w aplikacji mobilnej
• Duże zainteresowanie
• Wysokie wskaźniki kliknięć
• Wiele możliwości segmentacji
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X

KALENDARZ

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Kalendarz 2020
STYCZEŃ

STYCZNIOWE WYPRZEDAŻE
13-1-2020 do 31-1-2020

LUTY

WALENTYNKI
31-1-2020 do 14-2-2020

MARZEC
KWIECIEŃ

WIOSNA
16-3-2020 do 15-4-2020

MAJ

DZIEŃ MATKI
13-5-2020 do 26-5-2020

CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

WAKACJE
1-6-2020 do 30-6-2020
WAKACYJNE PROMOCJE
15-7-2020 do 28-7-2020
POWRÓT DO SZKOŁY
6-8-2020 do 24-9-2020
HALLOWEEN
16-10-2020 do 31-10-2020
DZIEŃ SINGLA
11-11-2020
BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY
20-11-2020 do 30-11-2020

GRUDZIEŃ

BOŻE NARODZENIE
7-12-2020 do 26-12-2020

Przykładowa
strona wydarzenia
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KONTAKT

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Skontaktuj się z nami
Chętnie omówimy z Tobą możliwości promowania Twojej kampanii.
Skontaktuj się z nami korzystając z poniższych danych.
POLSKA
SALES & MARKETING
Country Manager PL/CZ:
Milena Wojcieszek
+48-222922062
milena@orangebuddies.com

BIURA
BARCELONA

HOLANDIA (HQ)

Via Laietana 44 5-2
08003 Barcelona

Bruggestraat 49-1
3841 CM Harderwijk

sales@orangebuddies.com

sales@orangebuddies.com

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY » WWW.ORANGEBUDDIES.COM
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