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Miért hirdessen a Diamond Dealen?

mert Magyarország egyik piacvezető online kereskedő portálja,

mert havonta közel 100.000 látogató érkezik a honlapra,

mert havonta 277.000 oldalt néznek meg látogatóink,

mert több mint 100.000 regisztrált felhasználóval rendelkezünk,

mert 2017-ben több, mint 50.000 sikeres vásárlást/tranzakciót bonyolítottunk le,

mert közel 290.000 facebook tag figyeli naponta híreinket,

mert közel 450 partnerrel rendelkezünk,

mert több mint 100.000 aktív hírlevél olvasót érünk el naponta, 

mert felületünk responsive, ezáltal hirdetése idomul az oldal méretének csökkenéséhez

mert a közös siker az érdekünk!

Látogatottsági adatok 2019:

- látogatók száma: 900 ezer

- egyedi látogatók száma: 740 ezer

- oldalmegtekintések száma 3,6 millió, ebből:

- mobil 52%

- tablet 6%

- visszatérő látogatók ránya 67%

- látogatóink 80%-a budapesti vagy pest megyei lakos,

- napi hírlevelünket 2019-ben ~2,7 milliószor nyitották meg felhasználóink
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A DiamondDeal csapata online felületen történő közösségi vásárlással és termékek eladásával foglalkozik.

Cégünk 2011 óta van jelen a piacon, az eltelt időszak alatt Magyarország egyik legnagyobb közösségi vásárlói oldalává fejlődtünk.

Legnagyobb erősségünk a szépség és wellness ajánlatok piaca, de hatalmas a kereslet termék és utazás ajánlatainkra is.

Egyszerre közel 900-1000 ajánlat jelenik meg oldalunkon egyidejűleg.

Dinamikus csapatunk és internetes kereskedői portálunk lehetővé teszi, hogy akár több százezer potenciális ügyfélhez sikeresen eljusson az Ön szolgáltatása vagy termék reklámja.

A Diamond Deal Kft. több százezres vásárlói adatbázissal rendelkezik az ország egész területéről, amely segíthet Önnek, hogy vállalkozását jobban megismerjék

és természetesen szolgáltatását vagy termékét megvásárolják és igénybe vegyék azt meghatározott időn belül.

+36-20/331-5200  |  www.diamonddeal.hu  |  partner@diamonddeal.hu 



Banner megjelenési lehetőségek

Leaderboard, Medium Rectangle

Megjelenési lehetőségeink közül a legelterjedtebb hirdetési forma, 
amely a display hirdetések csoportjába tartozik.
Más néven reklámszalag vagy reklámhirdetésként is szokták emlegetni. 
Minden, oldalunkra ellátogató vásárlóhoz eljut az Ön reklámja ezáltal!

ÁRAINK:

Leaderboard az oldal tetején:                 100.000 Ft / hét

Leaderboard (1200x90 px)
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Banner megjelenési lehetőségek

Medium Rectangle

Klasszikus szövegközi hirdetési forma, ahol ajánlataink között
egy square (téglalap) formájú bannert helyezünk el.
Minden kedvezményes ajánlat aloldalán megjelenő téglalap banner!

ÁRAINK:

Medium Rectangle
(maximum szélessége 400 px):                 70.000 Ft / hét Medium Rectangle

(300x250 px)
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Általános banner lehetőségek az egyes
kategóriák oldalain 

Leaderboard 

Weboldalunkon a fő menüsoron keresztül nyolc főkategóriára van 
lehetősége a látogatónak átnavigálnia. Itt az egyes hirdetési 
témaköröknek megfelelő specifikus tartalom található.

ÁRAINK:

Az kategórián belüli szalagreklám banner esetében
az árazás egyedi elbírálás alapján történik, ami függ 
a kiválasztott kategóriától és a hirdetésidőtartalmától is.

Leaderboard
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Modern banner lehetőségek a főoldalon

Sticky

Amennyiben még látványosabb és innovatívabb megjelenést szeretne 
magának oldalunkon, akkor a következő ajánlataink vannak
az Ön számára!

A sticky, a képernyő ablakához „ragad”, görgetéskor halad az oldal 
tartalmával, így kiválóan alkalmas arra, hogy odavonzza az oldalra 
látogatók figyelmét. Gombbal zárható, illetve rövid idő után
magától eltűnik. 

ÁRAINK:

Sticky (728x90 px):                                     100.000 Ft / hét

Sticky (980x90 px):                                     140.000 Ft / hét

Sticky (980x90 px)
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Modern banner lehetőségek a főoldalon

Layer, Interstitial

A layer egy feltűnő megjelenítési forma, amely az oldal betöltésekor 
annak tartalma felett jelenik meg. Gombbal zárható illetve beállítható, 
hogy mennyi idő után záródjon be magától.

ÁRAINK:

Layer (1000x600 px)                                  250.000 Ft / hét

Layer (1000x600 px)
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Egyéb megjelenési formák

Hírlevél

Személyre szabott hírlevelünket közel 300.000 felhasználóhoz juttatjuk 
el, így renget potenciális vásárló szerez tudomást ajánlatairól, hirdeté-
seiről. Hírlevelünk napi megnyitási aránya 6-11% között mozog 
leggyakrabban.

Lehetőség van egy szűkebb körön belül, érdeklődési terület szerinti 
szűrésre is. Itt csak azon felhasználóknak küldjük el ajánlatát, akik a 
tevékenységük szerint érdeklődtek a választott témában! 
Ennek árazása egyedileg történik a paraméterek megismerése után.

Lehetősége van a banner elhelyezésen kívül, egyfajta egyedi hírlevél 
kiküldésére is. Itt a szerkesztési díjon kívül az adott kategóriára kere

ÁRAINK:

Hírlevél banner megjelenés
600x60-as banner:                              15.000 Ft / alkalom

Hírlevél banner megjelenés
600x180-as banner:                            25.000 Ft / alkalom

Hírlevél banner megjelenés
600x120-as banner:                            20.000 Ft / alkalom Hírlevél banner megjelenés

600x180-as banner

Egyedi hírlevél készítése
és kiküldése 100.000 címre:           400.000 Ft / alkalom
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Egyéb megjelenési formák

Mobil hirdetések

Hatékony, kikerülhetetlen megjelenést nyújtanak a hirdetőnek. 
Bezárással tűntethetőek el.

ÁRAINK:

Méretek: 320x50 px, 480x120 px              50.000 Ft / hét

Mobil hirdetések
480x120 px 
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Egyéb megjelenési formák

Facebook posztok és kampányok

Lehetőség van közös Facebook kampányok indítására, Facebook 
oldalak, weboldalak népszerűsítésére! Ez gyors, és hatékony 
növekedést eredményez a rajongói és vásárlói számban a Megrendelő 
oldalain!
A szolgáltató ebben az esetben felajánl közös megegyezés alapján egy 
vagy több „vonzó” nyereményt sorsolásra azon játékosok között, akik az 
előre meghatározott feltételeket teljesítik! (pl.: lájkolás, kvízkérdések 
helyes megválaszolása, barátok meghívása...)

ÁRAINK:

Facebook Nyereményjáték:        egyedi ajánlat alapján

 1 Facebook poszt:                                                 10.000 Ft

6 Facebook poszt 3 nap alatt:                              20.000 Ft

Napi 2 Facebook poszt 1 héten át:                      40.000 Ft

Facebook posztok és kampányok

+36-20/331-5200  |  www.diamonddeal.hu  |  partner@diamonddeal.hu 



Egyéb megjelenési formák

Egyedi Kampányok

A Facebook kampányokhoz hasonlóan weboldalunkon is sok tematikus 
és szezonális kampányt folytatunk le. 
Ennek akár Ön is lehet a főtámogatója! Közös megegyezés alapján Ön 
felajánl értékes nyereményt/nyereményeket 
amely az oldalon kisorsolásra kerülnek, a különböző kritériumokat 
teljesítő vásárlók között. 

ÁRAINK:

egyedi ajánlat alapján

Facebook posztok és kampányok
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Csomagajánlatok

1. CSOMAG – Minél több ember elérése

Itt a fő cél az, hogy hirdetését minél többen lássák oldalunkon, 
éppen ezért a leginkább figyelemfelkeltő csomagot állítottuk 
össze.

ÁRA: 560.000 Ft

TARTALMA:

- Layer 1 héten át

- hírlevélbeli banner 600x90-es méretben 7 kiküldés

- egyedi hírlevél kiküldése a célközönségnek 1 alkalommal

- napi 2 facebook poszt egy héten át

2. CSOMAG – Minél célzottabb elérés

Ebben a csomagajánlatban a legfőbb az, hogy minél többet érjen 
el saját vásárlói közül! Ehhez segítséget nyújtanak irányítottan 
küldött hírleveleink, és a tematikus aloldalakon történő bannerek 
elhelyezése, ahol adott témakörökön belül hirdetheti vállalkozását!

ÁRA: 425.000 Ft

TARTALMA:

  aloldalain 1 héten át

- egyedi hírlevél kiküldése a célközönségnek (szűrt listára)

- napi 2 facebook poszt 1 héten át

3. CSOMAG – Tiszta reklám!

A csomag célja a közvetlen banner felületek igénybe vétele nélküli 
reklámozás. 

ÁRA: 350.000 Ft 

TARTALMA:

- Egyedi hírlevél kiküldése 2 alkalommal különböző tartalommal

- napi 2 facebook poszt

Facebook posztok és kampányok

Hirdetési ajánlataink kombinálásával még szélesebb közönségre tehet szert. Három csomagot raktunk össze Önnek, amelyek közül választhat.
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KAPCSOLAT

Elérhetőségeink:

WEBOLDAL:

www.diamonddeal.hu

CÍM:

FACEBOOK:

www.facebook.com/DiamondDeal

Diamond Deal Kft. 2364 Ócsa, Bem József utca 6.

E-MAIL CÍM:

partner@diamonddeal.hu

TELEFON:

+36-20/331-5200

Cégadatok:

BANKSZÁMLASZÁM:

CIB 10700691-66701028-51100005

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

13-09-149190

ADÓSZÁM:

23467172-2-13

ÜGYVEZETŐ:

Darmos Sándor
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