MÉDIAAJÁNLAT CÉGEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE
A www.erdelyiautopiac.ro médiaajánlata

Bevezetés:
2013 márciusában indítottuk Románia első magyar autós hirdető portálját, az „Erdélyi
Autópiac” -ot (www.erdelyiautopiac.ro), azzal a céllal, hogy pótoljuk jelen hiányosságot
Erdélyben. A román piacon számszerűen rengeteg autós hirdető oldal létezik és jelenik meg
nap, mint nap, viszont e hiányosságra nem figyelt fel még senki mostanáig. Ugyanakkor,
hogy a román piacon is versenyben legyünk, oldalunk kétnyelvű, román nyelven is
elérhetőek az Erdélyi Autópiac teljes szolgáltatásai a „Bursa de Auto”
(www.bursadeauto.ro) név alatt.

A honlap tartalmi célkitűzése:
Célunk elsősorban autót eladásra kínáló és/vagy megvételre kereső magánszemélyek és
cégek igényeinek a kielégítése. Továbbá, mivel az Erdélyi Autópiac egyedi profilt képvisel a
romániai autós hirdető portálok piacán, így a teljes autók -, az autózás iránt érdeklődő
romániai magyarságot és anyaországbelieket is megcélozzuk szolgáltatásainkkal.
Az autós világ újdonságairól, továbbá az Erdély és akár Románia területén bevezetett
szolgáltatásokról, illetve partnereink szolgáltatásairól tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Információinkat az érdeklődők megtalálják weboldalainkon, értesülhetnek hírleveleinkből, és
a további információcserét szolgálja a közösségi platformokon létrehozott, az Erdélyi
Autópiac brand-hez tartozó oldalak is, ahol szintén lehetőség van hirdetésre.

Látogatottsági adatok:
A honlap látogatói az autós világ iránt aktívan érdeklődő célközönség, jelenleg ez
körülbelül havi 50.000 látogatást (V - Visits), havi 30.000 - 35.000 egyedi látogatót (AUV Absolute Unique Visitors) és több mint 110.000 oldalletöltést (PV – Page Views) jelent.

Hirdetési formák:
Banner reklám a főoldalon:
Jelen hirdetési formánkat azon cégek részére
szolgáltatásukat szeretnék népszerűsíteni Erdély területén.
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Méret: 793 x 425 pixel
Ár: 150 RON/hónap

Az ár tartalmazza továbbá:
 a hirdetésnek/szolgáltatásnak dedikált Erdélyi Autópiac oldal létrehozását
(erdelyiautopiac.ro/page/hirdetés), amely a szolgáltatás leírását tartalmazza, illetve
külső linket a szolgáltató weboldalára.
 a cég logójának feltüntetését a Partnereink dobozban.
 a hirdetés/szolgáltatás népszerűsítését az Erdélyi Autópiac oldalhoz tartozó közösségi
médiában.
 a hirdetés/szolgáltatás népszerűsítését hírlevelünkben.

Miért érdemes az Erdélyi Autópiacon hirdetni?
 Legnagyobb látogatottságú, piacvezető, első magyar autós hirdető portál
 Autóvásárlás iránt aktívan érdeklődők érhetők el (magas affinitás az autós
hirdetésekre)
 Fizetőképes célcsoport (autót vásárlók és eladók)
 A bannerek elkészítésében és hatékony elhelyezésében ingyen szakmai segítséget
nyújtunk

Amennyiben Ön bannerben szeretne hirdetni oldalunkon, kérje ajánlatunkat az alábbi
telefonon vagy e-mail címen:
Erdélyi Autópiac
Telefon: (+4) 0742573259
E-mail: office@erdelyiautopiac.ro
Web: www.erdelyiautopiac.ro
www.bursadeauto.ro

