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Közösségi vásárlás, mint kockázatmentes
marketingeszköz:

75%
Kedvezmény

3 nap
Az akció vágéig

A közösségi vásárlás mint marketing eszköz nem más, mint meghatározott ideig, meghatározott terméket vagy szolgáltatást az eredeti árnál jóval olcsóbban árulni hatalmas célközönségnek.
Nincs hatékonyabb marketing eszköz, amely egyszerre növeli a márkatudatosságot és éri el a potenciális vevők hatalmas tömegét,
mindezt lokálisan. Tulajdonképpen felkutatja Ön helyett az összes
potenciális vevőt, Önnek csak ki kell szűrnie a lojális ügyfeleket.

Honnan tudhatja, hogy egy marketing
eszköz beválik?

Marketing

Bizonyára naponta kap ajánlatokat weboldalon, Google keresőben,
Facebookon, hírlevélben való megjelenésre. Azonban semmilyen
garancia nincs arra, hogy ezek működni fognak.
A közösségi vásárlásban az a legszebb, hogy csak valódi vásárlókért
kell fizetnie minden egyes konkrét eladás Önnek azonnali bevételt is
jelent, nincs több marketingre „fölöslegesen” elköltött pénz.

Már működő vállalkozása van és új szolgáltatást vagy terméket
sze-retne bevezetni? Ebben az esetben még kockázatosabb
lenne más marketingeszközzel próbálkozni, hiszen semmilyen
előzetes tapasz-talata nincs. Kockázatmentesen csak a
közösségi vásárlással tudja tesztelni az új szolgáltatásokat.

Azonban figyelem! Had osszuk meg
Önnel az immár többezres
ügyfélkörünkkel szerzett tapasztalatainkat.

Amellett, hogy ezt a marketing eszközt bizonyíthatóan haszonnal
is lehet alkalmazni, nem a nagy profitráta elérése az elsődleges
cél, hanem a lojális vásárlói bázis elérése. Tehát ahogy az
összes többi marketing eszköz, ez is a kiadások közé sorolandó
a mérlegben, azon-ban egy feleslegesen elköltött forintot
sem eredményez, mivel ha nincs eladása, nem is kell fizetnie.
Készüljön fel arra, hogy ha jó szolgáltatást vagy terméket kínál
vonzó áron, akkor meg fogják rohamozni. Felkészült a vásárlók
hatalmas tömegére? Mert szakembereink garantáltan
megtalálják Önnek az összes potenciális vevőt.

A Diamond Deal
A Diamond Deal immár 5. éve van jelen a közösségi vásárlás
piacán, mint az egyik legismertebb közösségi vásárlói weboldal.
Sikerességét az évről-évre emelkedő ügyfélszám, bevétel és
látogató szám is bizo-nyítja.
Jelenleg havi több mint 100 000 látogatás és több mint 300 000
oldal-megtekintés bizonyítja a kiemelkedő elérést. 1 látogató
átlagosan több mint 3 oldalt megnéz böngészés közben és
több mint 3 perc az oldalon töltött átlagos böngészési idő is.
A konverziós arányunk magasabb mint 15%, így könnyedén kiszámolható, hogy havonta közel 20 000 tranzakciót bonyolítanak vásárlóink. Az oldalon jelenleg 400 kupon található, tehát átlagosan 1
kuponra több mint 50 eladás jut. Ez pedig azt jelenti, hogy átlagosan

50 ügyfelet viszünk havonta partnereinkhez.
A széles közönség elérésről gondoskodik még a több mint 600
000 fős hírlevél adatbázisunk és a közel 300 000 fős
Facebook rajongói tábo-runk.

A csapat
Munkatársaink éveken át felhalmozott tapasztalataival
megtaláljuk a leghatékonyabb megoldást az Ön üzlete számára.
Minden kedves Partnerünk dedikált kapcsolattartót kap, aki 24
órán belül minden kérdésre válaszol.
Közösen kialakítjuk az árat, ezzel meghatározzuk a kedvezmény mértékét, amelynek minimálisan elvárt mértéke 50% szolgáltatások esetében, 30% pedig utazások és termékek esetében. A kreatív marketing szöveget és a képi illusztrációt is költségmentesen állítjuk elő

Önnek.
Amiért Önnek nem kell fizetnie:
Az oldalon való megjelenés
Marketing szövegek megírása, képek elhelyezése
A célközönség elérése
PR
Az egyetlen, ami Önnek költséget jelent:
A megvásárolt kupon jutaléka, azaz
100%-os konverziót garantálunk

Díjazásunk:
Ne feledje, mi csak akkor profitálunk, ha Ön is profitál.

A DiamondDeal Kft. jutaléktáblázata (nettó)

Termékek

3.000 Ft alatt

3.000 Ft fölött

19,7%

16,6%

Utazás, szállás

30.000 Ft alatt

30.000 Ft fölött

11,9%

9,5%

Szolgáltatás

Étel, ital

22,1%

16,6%

Legyen a partnerünk!
Mi olyan vállalkozásokat keresünk, akik értékes szolgáltatást
vagy terméket nyújtanak a látogatóinknak,

hogy több száz lojális ügyfelet küldhessünk hozzájuk.
Ha az Ön vállalkozása ilyen, akkor segítünk értékesre
csiszolni, hogy ragyoghasson és sokan megismerjék.
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