MediaKit Suomi

MAAILMANL A A J U I S TA
CASHBACK
SHOPPAILUA

YLEISTÄ

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

OrangeBuddies brändistä
OrangeBuddies tuottaa lisäarvoa verkkoshoppailuun sekä kuluttajalle että mainostajalle. 13 maassa sijaitsevien cashback-sivustojemme kautta tavoitamme yli 8 miljoonaa nettishoppailijaa eri kanaviemme (sähköposti, mobiili, sosiaalinen media) kautta.
Useiden kohdentamis vaihtoehtojemme avulla autamme sinua saavuttamaan
markkinointi tavoitteesi.

YHTEISÖ

YHTEISTYÖKUMPPANIT

VERKKOSIVUT

JOUKKUEET

8.000.000

35.000+

100+

50+

aktiivista cashback
shoppailijaa ympäri
maailman

verkkokauppa
kumppania ympäri
maailman

cashback-sivustoa eri
kohderyhmille

työntekijä + oma
ohjelmointiyksikkö
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TOIMINTA

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

OrangeBuddies toiminta
OrangeBuddies Media on kehittänyt ja nyt ylläpitää yli 100 cashback-sivustoa 13 eri
maassa Euroopassa. Paikallisten toimistojen jakontaktiemme ansiosta meillä on
erinomainen tietämys paikallisesta kulttuuristasekä kuluttajamarkkinasta.

Eurooppa: 13 kansakunnat

Alankomaissa (HQ)

toimistot
Cashback-sivustot

Barcelona

KANSAINVÄLINEN KATTAVUUS:
HOLLANTI • BELGIA • SAKSA • RANSKA • PUOLA • ISO-BRITANNIA •
NORJA • ITALIA • RUOTSI • ESPANJA • SUOMI • TANSKA • TŠEKKI
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TOSIASIAT

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

105.000 Jäsentä

300.000
JÄSENKIRJETTÄ

175.000

VERKKO & APP SIVUJEN KATSELUA

1.000

APP LATAUKSIA

47%
53%
Nainen
Mies
85%

Online
ostoksia

on toisen asteen tai
ylempi tutkinto

vuodessa

>10
6-10

1-5

Kiinnostuksen
kohteet
• Muoti & asusteet
• elektroniikka
• teleala
• vakuutukset
• lomat

38 vuotias
keski-ikä

Muihin segmentointi vaihtoehtoihimme kuuluvat ajokortti, siviilisääty, puhelinliittymät sekä
sähkösopimukset.
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KONSEPTI

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

ShopBuddies

Verkkoshoppailua & Cashbackiä
ShopBuddies on verkkoshoppailu ja cashback
opas, joka auttaa kävijöitä löytämään haluamansa
tuotteet tai palvelut sekä samalla ansaitsemalla
cashbackiä. Tietoa verkkoshoppailusta, tuote
trendit, inspiraatiota sekä cashbackiä yli 35.000
yhteystyökumppanimme kaupassa Euroopassa.
Yli 8 miljoonaa jäsentä shoppailevat verkossa
cashbackin kera. Verkkoshoppailua cashbackin
kera voi tehdä verkkosivuilla tai ShopBuddies
sovelluksessa.

CashbackDeals

Verkko Säästämisen Ohjelma
CashbackDeals on palvelu verkossa, jossa voit
säästää rahaa verkossa sekä saada cashback
alennuksia verkko-ostoksistasi ja ansaita
CashCoinseja monilla eri tavoilla. Esimerkiksi
lukemalla sähköposteja, kutsumalla kavereita,
osallistumalla kyselyihin sekä jakamalla tarjouksia
sosiaalisessa mediassa. CashCoinseja voi ansaita
verkkosivulla ja CashbackDeals sovelluksessa.
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KANAVAT

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Tavoita jäsenemme
Tavoita suuri verkko yleisö meidän sivuston kautta tai mainosta kampanjaasi tietylle kohderyhmälle.

VERKKOSIVU
Extra näkyvyys bannereiden,
kilpailuiden ja blogien kautta

MOBIILI

SÄHKÖPOSTI

Lisää brändin tietoisuutta, luo

Todella suuri kohderyhmä, laaja

uskollisia asiakkaita

yleisö segmentointi mahdollisuus

SOSIAALINEN MEDIA
Lisää brändin tietoisuutta, yhdisty
kasvaviin verkkoasiakkaisiin
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MAINOSTAMINEN

Mainostaminen
OrangeBuddies Media tarjoaa erilaisia markkinointi mahdollisuuksia kampanjasi mainostamisessa. Voit tavoittaa suuren aktiivisen verkkoyleisön cashback-sivustoillamme tai mainostaa kampanjaasi tietylle kohderyhmälle. Alta löydät erilaiset markkinointi mahdollisuudet
ja lisätietoa hinnoista sekä erikois-markkinointipaketeista voit kysyä myyntitiimiltämme.

Bannerit
• Tavoita suuri, aktiivinen verkkoyleisö sivustojen sekä sovelluksemme kautta
• Lisänäkyvyyttä kampanjoillesi
• Saatavilla erilaisia banneri sekä paketti vaihtoehtoja

Muut bannerit

Koko

Theme page banner

968×268

Homepage takeover

180x570 / 456x900

Category banner

1140x200

Mega banner

1000x500
Voit esikatsella bannereita täällä https://www.orangebuddies.com/bannerspots
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MAINOSTAMINEN
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Sähköpostimarkkinointi
• Tavoita miljoonia uutiskirjeen tilaajia yli 13 eri maassa
• Korkea sitoutuneisuus
• Erilaiset segmentointi vaihtoehdot

Natiivimainonta
• Kasvata bräntietoisuutta
• Tavoita aktiiviset kuluttajat verkossa
• Saatavilla erilaisia markkinointipaketteja

Tyyppi
Blogipostaus

Blogipostaus tuotteesta tai verkkokaupastasi

Kilpailun sponsorointi palkinnolla

Kilpailu jäsenillemme, palkintona oma tuotteesi

Eksklusiivinen verkkokauppa

Paikka “eksklusiivinen verkkokauppa” -fiidissä etusivulla

Eksklusiivinen tarjous

Paikka “eksklusiivinen tarjous” -fiidissä etusivulla

Kuukauden verkkokauppa

Mainosta verkkokauppaasi kuukauden ajan

Brändi mainospaketti

Erilaiset paketti mahdollisuudet

Verkkokauppa-sivun tausta

Koko tausta verkkokaupan tiedot -sivulla
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MAINOSTAMINEN
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Sosiaalinen media & brändi-kysely
• Markkinoi kampanjaasi sosiaalisen median kanavissamme
• Ota selvää ajattelevatko uudet potentiaaliset asiakkaasi sinua
ensimmäisenä
• Tavoita aktiiviset verkkoshoppailijamme
• Kuhinaa brändisi ympärille!
• Brändäys ja brändi-identiteetin rakentaminen

sosiaalinen media

brändi -kysely

Ilmoitukset
• Mainosta kampanjaasi lähettämällä verkko tai mobiili pushilmoitus meidän jäsenillemme
• Korkea sitoutuneisuus
• Korkea klikkaussuhde
• Erilaiset segmentointi vaihtoehdot
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TAPAHTUMAT

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Tapahtuma kalenteri
TAMMIKUU

TAMMIKUUN ALET

HELMIKUU

YSTÄVÄNPÄIVÄ

MAALISKUU
HUHTIKUU

KEVÄT

KESÄKUU

VIIMEHETKEN LOMAT

ELOKUU
SYYSKUU

PALUU ARKEEN

LOKAKUU

HALLOWEEN

MARRASKUU

SINGLES DAY
BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY

JOULUKUU

JOULU

esimerkiksi
tapahtuman sivu
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OTA YHTEYTTÄ
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Ota yhteyttä meihin
Keskustelemme mielellämme tarjoamistamme erilaisista vaihtoehdoista, joilla
varmistamme kampanjasi menestyksen. Ole hyvä ja ota rohkeasti yhteyttä alta löytyviin yhteystietoihin.
SUOMI
MYYNTI & MARKKINOINTI
Campaign Manager FI:
Jenni Liinavuori
+46-840309662
jenni@orangebuddies.com

KONTTORIT
BARCELONA

ALANKOMAISSA (HQ)

C / Ronda Sant Pere, 1608003
Barcelona 08010

Deventerweg 1C
3843 GA, Harderwijk

sales@orangebuddies.com

sales@orangebuddies.com

KÄY MEIDÄN VERKKOSIVUILLA » WWW.ORANGEBUDDIES.COM
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