Médiaajánlat
Rólunk:
● A www.zoldautok.hu-t azzal a céllal hoztuk létre, hogy híreket szolgáltassunk mind belföldön, mind nemzetközi szinten a
●
●
●
●

megújuló energiahordozókat felhasználó járművekről. Magazinunk minden olyan járművel foglalkozik, amelyek
meghajtásáért nem kizárólag belső égésű motorok felelnek.
A www.zoldautok.hu egy környezetbarát járművekkel foglalkozó magazinnál jóval több. Egy közösség, ahol a felhasználók
segítik egymást, apróhirdetések oldalunkon használt villanyautójukat is meghirdethetik akár.
Látogass el hozzánk: https://www.facebook.com/zoldautok.hu/
Küldetésünk, hogy rámutassunk a klímaváltozás, valamint a globális felmelegedés elleni harc egyik elengedhetetlen
részeként az alternatív meghajtású közlekedési eszközök használatára.
Nincs „B terv”, a Földből egy van, közösen, összefogva, egymást támogatva kell azt megvédenünk.
Az oldalt természetesen folyamatosan frissítjük, igyekszünk a legújabb kihívásokra és piaci igényekre is a leghamarabb
reagálni.
Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az oldal naprakész legyen, valamin hogy minden hír és hirdetés a leghamarabb
eljusson hozzátok! ☺

Látogatottságunk:
●
●
●
●

Naponta 500 egyedi látogató (napi átlag) keresi fel minket.
Naponta 800 oldalt tekintenek meg a látogatók (oldalletöltés napi átlag).
Havonta 15 000 bannert tekintenek meg a látogatóink a nálunk eltöltött idő alatt.
Nézd meg SimilarWeb alapú látogatottsági adatainkat itt: https://www.similarweb.com/website/zoldautok.hu

Hirdetési formáink:
● Banner reklám: lehetőséget biztosítunk bannerhirdetésre a nyitó- és aloldalainkon egyaránt.
● Magánszemélyek által feladható, 1 db ingyenes hirdetés ismertetője:
● Bármilyen teljesen vagy részben elektromos járműved meghirdetheted nálunk (pl. elektromos vagy hibrid autó,
elektromos roller, motorcsónak, bicikli, stb.)
Szolgáltatásunk magánszemélyek részére ingyenes!
Magánszemélyként ingyenesen 1 darab elektromos járművet hirdethetsz nálunk!
Ebben 8 darab fénykép, valamint ingyenes hirdetéshosszabbítás van benne.
Feladott hirdetésed bármikor módosíthatod, törölheted.
● A második járműved után – minden további járműért - egységesen br. 499.- Forintot/hó kérünk tőled.
● Kereskedők részére a járműhirdetési szolgáltatásaink:
● 1-5 elektromos jármű között egységesen br. 990.- Forint/jármű – egy hónapra fizetendő.
● 6-10 elektromos jármű között egységesen br. 790.- Forint/jármű – egy hónapra fizetendő.
● 11 elektromos jármű fölött egységesen br. 590.- Forint/jármű – egy hónapra fizetendő.
● A járművekhez minden esetben egységesen 8 db fénykép tölthető fel, de lehetőség van plusz fotókat vásárolni – br.
99.- Forint/kép.
● A hirdetés bármikor módosítható, új hirdetést adható fel, illetve törölhető a már eladott jármű.

●
●

Miért érdemes nálunk hirdetni?
●
●
●
●

Folyamatosan növekvő látogatottságú, speciálisan elektromos járművekre szakosodott hírportál vagyunk.
A hazai piacon egyre népszerűbb elektromos járművek iránt folyamatosan nő a kereslet!
Nálunk elhelyezett bannereid kifejezetten a célcsoportot érik el!
A hirdető független és hiteles bannerstatisztikát (Adverticum Zrt.) kap folyamatosan a bannerek megjelenéséről és a
kattintások számáról.
● A bannerek elkészítésében és hatékony elhelyezésében INGYENES szakmai segítséget is nyújtunk.

Kérd ajánlatunkat!
Amennyiben bannerben szeretnél hirdetni oldalunkon, kérd ajánlatunkat az alábbi telefonon vagy e-mail címen:
Zöldautók.hu szerkesztőség: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10-es épület első emelet 112.
Értékesítési kollégánk, Fischer András: andras.fischer@zoldautok.hu vagy a +36308903536-os telefonszámon.
Köszönjük, hogy elolvastad, és várjuk jelentkezésed!

