MediaKit Česká republika

CELOSVĚTOVÉ
NAKUPOVÁNÍ S
CASHBACKEM

ZNAČKA

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Značka OrangeBuddies
OrangeBuddies garantuje při online nakupování přidanou hodnotu pro zákazníky i
inzerenty. S cashbackovými portály v 13 zemích cílíme na více než 8 milionů aktivních
zákazníků na různých komunikačních kanálech (webové stránky, emailová komunikace, mobilní a sociální média). To nám umožňuje pomoci inzerentům dosáhnout
kýžených marketingových cílů.

KOMUNITA

PARTNEŘI

WEBOVÉ STRÁNKY

TÝMŮ

8.000.000

35.000+

100+

50+

aktivních
cashbackových
zákazníků po celém
světě

spolupráce s obchody
po celém světě

cashbackových stránek
pro nespočet cílových
skupin

zaměstnanců + vývoj
“in-house” aplikací
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MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

SVĚTĚ

OrangeBuddies Media ve světě
OrangeBuddies vytvořili a spravují více než 100 cashbackových nákupních portálů v
13 zemích v Evropě. S kancelářemi ve čtyřech různých zemích a kontakty v každé cílové
zemi máme vynikající znalost místní kultury a spotřebitelského trhu.

Evropě: 13 zemích

Nizozemí (HQ)

kanceláří
cashback nákupní portály

Barcelona

ZASTOUPENÍ V:
NIZOZEMSKU • BELGII • NĚMECKU • FRANCII • POLSKU • VELKÉ BRITÁNII •
NORSKU • ITÁLII • ŠVÉDSKU • ŠPANĚLSKU • FINSKU • DÁNSKU • ČESKÉ REPUBLICE

3 | WWW.ORANGEBUDDIES.COM - MEDIAKIT

FAKTA

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

70.000 členů

175.000

ODBĚRATELŮ NEWSLETTERU

356.000

WEB & APP PAGEVIEWS

2.750

APP DOWNLOADS

56%
44%
Ženy
Muži
Počet online
nákupů

87%

má střední nebo vyšší vzdělání

za rok

>10
6-10

1-5

Zájmy
• Móda & doplňky
• elektronika
• telekomunikace
• dovolená
• pojištění

37 let
Průměrný věk

Další možnosti segmentace zahrnují řidičské průkazy, rodinné situace, mobilní tarify a energetiku.

4 | WWW.ORANGEBUDDIES.COM - MEDIAKIT

KONCEPT

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

ShopBuddies

Online nakupování & Cashback
ShopBuddies je internetový obchod & cashback
průvodce, který pomáhá návštěvníkům najít
požadované produkty nebo služby a nakupovat s
online cashbackem. Využívá rozsáhlé informace
o nákupních trendech, trendech produktů,
dále inspiraci a cashback na více než 35 000
obchodech v Evropě. Více než 8 milionů členů
již nakupuje online s cashbackem. Nakupování
online s cashbackem lze provádět prostřednictvím
webové stránky nebo přes ShopBuddies App.

CashbackDeals
Program online spoření

CashbackDeals je online spořící program, který
vám poskytuje cashback slevu na vaše online
nákupy a umožňuje vám ušetřit CashCoins mnoha
způsoby. Například za čtení emailů, pozvání přátel,
účast v průzkumech a sdílení propagačních akcí na
sociálních sítích. Šetřit CashCoins je možné přes
webové stránky, nebo přes CashbackDeals App.
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KANÁLY

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Spojte se s naší komunitou
Oslovte co největší online publikum prostřednictvím našich nákupních
portálů a směřujte svou kampaň na konkrétní cílovou skupinu.

WEB
Zviditelnění kampaní přes kanály
jako: bannering, soutěže, blogy

MOBIL

E-MAIL

Zvyšte povědomí o značce,

Velké rozpětí cílových skupin, Možná

Vytvořte si věrné a loajální zákazníky

segmentace cílových skupin

SOCIALNÍ MÉDIA
Zvyšte povědomí o značce, Spojte
se s rostoucí komunitou zangažovaných
online spotřebitelů
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MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

PROPAGACE

Propagace
OrangeBuddies Media nabízí různé možnosti, jak propagovat vaši kampaň. Skrze naše
nákupní portály můžete cílit na široké spektrum angažovaných uživatelů nebo speciálně
navrženou kampaní navázat kontakt s určitou cílovou skupinou. Níže najdete přehled
různých způsobů propagace, o cenách a speciálních propagačních balíčcích se můžete
informovat u našeho sales týmu.

Displejová reklama
• Skrze naše nákupní portály dosáhnout širokého spektra angažovaných uživatelů
• Speciální prostor pro vaši kampaň
• Různé možnosti bannerů a speciálních balíčků k dispozici

Ostatní bannery

Formát

Theme page banner

968×268

Homepage takeover

180x570 / 456x900

Category banner

1140x200

Mega banner

1000x500
Ukázky bannerů naleznete zde https://www.orangebuddies.com/bannerspots
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PROPAGACE

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Emailová reklama
• Cílíte na miliony odběratelů newsletteru ve více než 13
zemích
• Vysoká angažovanost
• Různé možnosti segmentace

Nativní reklama
• Zvýšit povědomí o značce
• Spojit s cílovými zákazníky
• Možnost různých propagačních balíčků

Typ
Advertorial (blog)

Blogový příspěvek o vaší značce či produktu

Sponzorství výhry v soutěži

Soutěž s vaším produktem

Exkluzivní obchod

Propagace exkluzivního obchodu

Exkluzivní sleva

Propagace exkluzivního voucheru/kupónu

Obchod měsíce

Propagace vaší značky po dobu 1 měsíce

Balíček propagace značky

Různé typy balíčků

Pozadí na stránce obchodu

Pozadí při rozkliknutí detailu obchodu
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PROPAGACE

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Sociální média & průzkumy značek průzkumy značek
• Propagujte svoji kampaň na sociálních médiích
• Zjistěte, jestli o vás potenciální zákazníci přemýšlí jako
první volbě
• Spojte se s angažovanými online uživateli
• Zvyšte angažovanost svojí značky
• Branding a vytváření identity vaší značky

sociální média

průzkumy značek

Upozornění
• Propagujte svoji kampaň tak, že zašlete našim členům push
upozornění na webové stránce nebo v aplikaci
• Vysoká angažovanost
• Vysoký počet kliknutí
• Různé možnosti segmentace
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UDÁLOSTÍ

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Kalendář událostí
LEDEN
ÚNOR

LEDNOVÉ VÝPRODEJE
VALENTÝN

BŘEZEN
DUBEN

JARO

ČERVEN

DOVOLENÁ

SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

ZPÁTKY DO ŠKOLY
HALLOWEEN
SINGLES DAY
BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY

PROSINEC

CHRISTMAS

Příklad
stránka události
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KONTACT

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Kontaktujte nás
Velmi rádi s vámi prodiskutujeme možné propagační alternativy, které zajistí
úspěšnosti vaší kampaně. Kontaktujte nás na jedné z níže uvedených adres.
ČESKÁ REPUBLIKA
SALES & MARKETING
Campaign Manager PL/CZ:
Karolina Fabijaniak
+48-222922062
karolina.fabijaniak@orangebuddies.com

KANCELÁŘÍ
BARCELONA

NIZOZEMÍ

C / Ronda Sant Pere, 1608003
Barcelona 08010

Deventerweg 1C
3843 GA, Harderwijk

sales@orangebuddies.com

sales@orangebuddies.com

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY » WWW.ORANGEBUDDIES.COM
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