Пролетни пакети за рекламно позициониране
/30% бонус импресии и native позициониране в секциите за Градина, Тераса и балкон,
Почистване, Ремонти/
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Очаквания за потребителското поведение
на аудиторията – пролет 2021
Значителна част от аудиторията ще бъде активна навън като
резултат от:


Продължителната изолация в условията на зимен сезон – провокира нужда от
свръхактивност;



Възможности за home office и „преместване“ на работната среда на открито.



„Новото нормално“ ежедневие – възприемане на обстоятелствата като окончателни и
търсене на повече възможности за активности навън.

Значителна част от аудиторията ще продължи да прекарва времето
си предимно у дома в контекста на:


Реализирането на дълго отлагани ремонти – вътрешни и външни: превръщане на
двора, градината и балкона в място за работа/отдих/време със семейството на
открито;



Възприемането на дома като „сигурно място“ и засилената инвестиция в създаването
на максимално удобна обстановка за цялото семейство – с оглед значителното време,
прекарано у дома под формата на home office/дистанционна работа и обучение.

Засилено използване на каналите за комуникация (email/social
networks – facebook/messenger/sms/viber etc) като възможност за
„компенсиране“ на продължителната липса на социални контакти
на живо
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Бонус комбинация от мобилни и
декстоп формати за всяка кампания

Native позициониране в авторско съдържание
с фокус:






Грижа за двора и градината;
Практични съвети за обновяване на тераса и балкон;
Пролетно почистване на дома;
Покупка и изграждане на нов дом през пролетта;
Избор на продукти и подобрения, свързани с времето,
прекарано у дома.

Бонус позициониране в седмичния бюлетин
на медията, използван като канал за
регулярна комуникация с аудиторията

Display Bonus Packs
По случай предстоящия пролетен сезон на интензивно
обновяване на дома и градината MaistorPlus предоставя на
своите партньори следните ексклузивни възможности за
позициониране:
 30% бонус импресии към всеки закупен
стандартен display формат в медията
 Възможност за таргетирано позициониране в
секциите за: Градина, Тераса и балкон,
Почистване на дома и Ремонти*:
 Пакет 150 000 импресии – цена 3550 лв. 2200 лв.
 Пакет 300 000 импресии – цена 7100 лв. 3900 лв.

*Повече за възможностите за таргетиране: слайд 9
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ПР позициониране
Native/интегрирано продуктово позициониране чрез
hyperlink, текст, видео и/или изображение в авторско
съдържание на подходяща тематика:






Нов живот за двора и градината;
Практични съвети за обновяване на тераса и балкон;
Пролетно почистване на дома;
Покупка и изграждане на нов дом през пролетта;
Избор на продукти, свързани с времето, прекарано у дома.
Популяризиране на съдържанието пред максимален брой
потребители чрез:


Спонсорирано споделяне в социалните кръгове на медията –
над 40 000 последователи



Post Notifications – навигиращи аудиторията към избраното
съдържание по естествен, ненатрапчив начин, осигуряващ до
45% по-висока видимост на публикацията



Бонус позициониране в специално издание на бюлетина
„Пролетта у дома“– изпращан до над 40 000 абонирани
потребители
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Newsletter
Premium position

Пакети за продуктово позициониране „Пролетта у дома“
Пакет I:

Пакет II:

 Продуктово позициониране в 1 бр. публикация
 Спонсорирано споделяне в нашите социални
кръгове – 1 бр.
 Push Notifications с 20% ротация за период от
21 дни
 Бонус позициониране в специално издание на
бюлетина „Пролетта у дома“ – 1 бр.

 Продуктово позициониране в 2 бр. публикации
 Спонсорирано споделяне в нашите социални
кръгове – 2 бр.
 Push Notifications с 20% ротация за период от
42 дни
 Бонус позициониране в специално издание на
бюлетина „Пролетта у дома“ – 2 бр.

Цена: 2200 лв 1600 лв (без ДДС)

Цена: 4364 лв 2880 лв (без ДДС)
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За MaistorPlus:
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Структура и характериситки на групата
 360° структура на групата, ангажираща аудиторията на 3 нива: преки потребители на услугата
MaistorPlus, посетители на медията, потребители на форума
 Информираме над 300 000 души месечно за всичкo, свързано с дома: снимки, статии, продукти
 Над 1 500 заявки месечно за строителни и ремонтни решения на обща стойност над 1 000 000 лв.

 Първата и най-голяма онлайн общност за дома и интериора в България - forum.napravisam.bg
 Най-добра онлайн услуга за 2013г.
 Хибрид между онлайн услуга и медия - поддържаме изключително близки взаимоотношения с
нашата аудитория
 70 000 гарантирани дневни импресии с възможност за viewable CPM модел на купуване
 Член на

BULGARIA
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Как работи услугата?

1. Публикуване
на заявка

2. Сравняване на оферти

3. Сравняване на репутация

добър

1500 лв.



?

1000 лв.

Клиентите заявяват
своя ремонт в
MaistorPlus.

4. Наемане и
оставяне на оценка

2500 лв.

Системата изпраща заявката до
подходящите професионалисти и
те дадват своите оферти.

немърлив

?

?

добър
бавен

В профила на всеки
професионалист се виждат мения
за качеството на изпълнените от
него заявки. Така клиентите лесно
избират на кого да се доверят.
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След извършване на
заявката клиентът на
свой ред оставя своето
мнение за качеството
на извършената
работа.

Гъвкави възможности за таргетиране в медията
През 2021г. таргетираното позициониране в медията се предоставя без стандартното оскъпяване от 20%!
Посетителите на блога на
MaistorPlus

Крайни потребители на
услугата на MaistorPlus
Аудитория от крайни потребители,
търсещи професионалист за ремонтна
дейност и професионалисти,
предоставящи съответните
строително-ремонтни услуги в
платформата.
Медия: maistorplus.com
Таргетиране по:
-

-

Професионалисти/ крайни
клиенти;
Категория на
заявената/предлаганата услуга:
Ремонт на баня, Мебели и
обзавеждане, Строителство и др.
Гео таргетиране: Район на
заявката/район на работа на
професионалиста.

Потребителите във Форум
„Направи сам“

Над 100 000 месечни посетители, с
ясно изразен и актуален интерес към
интериорни тенденции, нови продукти
и подобрения, свързани в дома.

Аудитория от над 86 000 потребители,
които са силно ценово ориентирани и
отделят значително време на избора на
продукти и решения за своето жилище:
лидери на мнение, професионалисти,
полупрофесионалисти и DIY ентусиасти.

Медия: maistorplus.com

Медия: forum.napravisam.bg

Таргетиране по:

Таргетиране по:

-

-

-

Секция със съдържание: Кухня,
Баня, Дневна, Спалня и др.
Тема на съдържанието: Предислед, Съветник за дома и др.
Гео таргетиране;
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-

Раздел: Баня, Дневна, Кухня, Къщи,
Направи сам и др.
Теми: Избор на отопление,
Промоции и др.
Гео таргетиране.

