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Közösségi vásárlás, mint kockázatmentes 
marketingeszköz:

A közösségi vásárlás mint marketing eszköz nem más, mint megha-
tározott ideig, meghatározott terméket vagy szolgáltatást az erede-
ti árnál jóval kedvezőbb áron árulni hatalmas célközönségnek.

Nincs hatékonyabb marketing eszköz, amely egyszerre növeli a már-
katudatosságot és éri el a potenciális vevők hatalmas tömegét, 
mindezt lokálisan. Tulajdonképpen felkutatja Ön helyett az összes 
potenciális vevőt, Önnek csak ki kell szűrni a lojális ügyfeleket.

75%
Kedvezmény

3 nap
Az akció végéig



Honnan tudhatja, hogy egy marketing 
eszköz beválik? 

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 „feleslegesen” 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.

Marketing



Azonban figyelem! Hadd 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 1 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
Immár 2011. óta vagyunk jelen az e-kereskedelmi piacon, mint a legs-
tabilabb szereplő, ahol kuponok formájában kínáljuk szerződött 
partnereink szolgáltatásait kedvezményes áron.
A cég sikerességét az évről-évre emelkedő ügyfélszám, bevétel és 
látogató szám is bizonyítja.

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 széles közönség elérésről gondoskodik még a több mint 400 000 fős 
hírlevél adatbázisunk és a közel 300 000 fős Facebook rajongói tábo-
runk.

Hogy mi a titkunk?

Partnereink bizalma fontos számunkra, így az őket megillető kifize-
téseket egyedülállóan, mindig a szerződésben foglaltak szerint, 
napra pontosan teljesítjük még váratlan gazdasági helyzetek köze-
pette is.

Cégünk folyamatosan készül a korlátozások utáni nyitásra. Igyek-
szünk partnereinkkel együttműködve minél hosszabb érvényességi 
idővel rendelkező kuponokat meghirdetni és bővíteni a hirdetett 
kuponok körén hiszen a partnereinknek is nagy szükségük lesz most a 
vásárlókra, és vásárlóinknak is szükségük lesz arra, hogy minél kedve-
zőbb áron vásárolhassanak meg szolgáltatásokat, garanciával, 
biztonságosan.

Ebben cégünk, ahogy 2020-ban a vásárlóink és partnereink vélemé-
nye alapján kiérdemelt szlogenünk is mondja „A Megbízható kupo-
noldal” ként nagy szerepet vállal a jövőben is, mert míg piaci szeg-
mensünk más résztvevői csődbe mentek, vagy csőd közeli állapotba 
kerültek, addig a DiamondDeal a vírushelyzet kritikus szakaszai 
során is folyamatosan működött és fizetőképes maradt, és ez így 
lesz a jövőben is. Ez pedig most a legnagyobb érték partnereinknek és 
vásárlóinknak is, hogy kockázat nélkül hirdethetnek és vásárolhat-
nak nálunk.



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 mér-
tékét, melyekre vonatkozóan kollégáink sok éves tapasztalattal a 
hátuk mögött, a legjobb tudásuk szerint tesznek javaslatot. A kreatív 
marketing szöveget és a képi illusztrációt is költségmentesen állít-
juk 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

Összegezve amit nyújtunk Önnek:

      Kizárólag az eladott kuponok után kérünk jutalékot, ezért a 
      hagyományos hirdetésekkel szemben, még a vásárlók részére
      biztosított kedvezményeket figyelembe véve is sokszorosan költ-
      séghatékonyabb megjelenési forma.
      Pontos, megbízható pénzügyi teljesítést.
      Kockázatmentes megjelenési lehetőséget oldalunkon.
      Korrekt jutalékot, és rugalmas kifizetési rendszert.
      Google és Facebook fizetett hirdetéseket.
      Kupongyűjtő partner oldalainkon történő megjelenést.
      Ingyenesen elkészített, a hirdetéshez szükséges promóciós anya-
      gokat.
      Időszakos, ünnepekhez kapcsolódó, és egyéb kampányokban való 
      részvételi lehetőséget.
      Média ajánlatunkban fix áras egyedi megjelenésekre is megoldást 
      kínálunk.
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DIAMOND DEAL KFT.

2364 Ócsa, Bem József u. 6.
Telefon: +36-20/331-5200  |  Fax: +36/29-378-774

Email: partner@diamonddeal.hu
www.diamonddeal.hu

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.

Adószám: 23467172-2-13 Cgj.szm.: 13-09-149190  |  Bsz.: 10700691-66701028-51100005


