Zaměření portálu
Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám představit ojedinělý tematický portál SPEKTRUM ZDRAVÍ a nabídnout speciální reklamní balíčky, které Vám pomohou získat nové zákazníky, umožní propagaci Vaší značky a zajistí efektivní reklamu na Vaše produkty.
SPEKTRUM ZDRAVÍ je nezávislý tematický internetový portál určený pro všechny, kteří se zajímají především o nové nebo znovuobjevené trendy zdravého životního stylu a myšlení, dále pak o zdraví obecně, krásu, rodinné a partnerské vztahy, psychologii, astrologii,
esoteriku. Pro uživatele portálu je důležitý život v „souladu s přírodou“, často také preferují alternativní cestu životem a zároveň se
zajímají o vše, co je „BIO a EKO“.
Těmto a mnoha dalším oblastem se SPEKTRUM ZDRAVÍ věnuje obsáhlými nezávislými články, poradnou, diskusemi a nabídkou nejrůznějších produktů.
Portál SPEKTRUM ZDRAVÍ je unikátní projekt i tím, že jeho návštěvnost je vybudována bez externí reklamy – všichni návštěvníci tedy
přicházejí na web jen kvůli jeho obsahu a nejsou na něj uměle přiváděni reklamními kanály, což je na mediálním trhu ojedinělé
a svědčí to o jeho kvalitě.
Díky systematické práci odborníků z řad programátorů, grafiků, SEO specialistů a redakčního týmu si portál SPEKTRUM ZDRAVÍ velmi
rychle získal řady svých příznivců, které neustále narůstají. Web má v dané oblasti velmi dobrou úroveň, o čemž svědčí i spolupráce
ve formě přebírání obsahu SPEKTRA ZDRAVÍ předními českými internetovými portály.
Našim zákazníkům nabízíme unikátní prostor pro reklamní a marketingové kampaně, tedy cestu, kterou mohou přivést nové uživatele
na svůj web či jim nabídnout své produkty a služby.

Cílová skupina a benefity
Výhody reklamní kampaně na SPEKTRU ZDRAVÍ:
●

Jedinečná a přesně specifikovaná cílová skupina ŽEN zajímající se o:
• Nové trendy a myšlení
• Zdraví a krásu
• Lásku, vztahy
• Rodinu a děti
• Bydlení a zahradu
• Životní styl
• Esoteriku
• Psychologii
a spoustu dalších souvisejících témat

●

Cílovou skupinu tvoří ze 75 % ženy ve věku od 23 do 55 let

●

Komerční exkluzivita na daném formátu (Váš reklamní formát se zobrazuje v celém obsahu portálu a
po dobu kampaně nebude realizována žádná reklama Vaší konkurence)

●

Kupní síla návštěvníků: SPEKTRUM ZDRAVÍ dlouhodobě funguje jako prodejní kanál produktů souvisejí
cích s obsahem a má ověřenou ochotu návštěvníků utrácet bez ohledu na cenu za produkty, které jsou
pro ně dle jejich názoru prospěšné

●

Vysoká návštěvnost: 550 000 návštěvníků/měsíc, tzn. 350 000 unikátních návštěvníků během měsíce,
kteří uvidí Vaši reklamu

Portál SPEKTRUM ZDRAVÍ pro Vás připravil několik reklamních balíčků v různých cenových hladinách, rádi ale vyjdeme vstříc Vašim
individuálním požadavkům. V případě zájmu o nestandardní formy reklamy nás neváhejte kontaktovat, rádi s Vámi najdeme řešení
k Vaší spokojenosti.

Možnosti reklamních formátů a jejich prezentace
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DOUBLE LEADERBOARD (970x210 px)
SKYSCRAPER (160x600 px)
BRANDING (upravené pozadí webu + banner v hlavičce)
PR ČLÁNEK (text + obrázek)
KOMERČNÍ ČLÁNEK (text + obrázek)
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