Médiaajánlat 2.2

2011.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara által erkölcsileg és szakmailag támogatott
kullancsvedelem.hu Magyarország első kullancsokkal és kullancs betegségekkel
foglalkozó egészségügyi és közegészségügyi információs portálja. A 2010. júniusi
indulása óta eltelt időszakban az internetes piac meghatározó információs és
hírportálja lett e szegmensben.

Szakmailag hiteles és aktuális
Megbízható és aktuális hírforrás. A kullancsvédelem.hu weboldalon
található tartalom komoly szakmai és egészségtudományi kutató
munka eredménye, kizárólag ellenőrzött forrásból származó
tudományos munkák, cikkek, tanulmányok, study-k és szakkönyvek
kerültek felhasználásra, mint források.
A kullancsvédelem.hu a Magyar Gyógyszerészi Kamara által
erkölcsileg és szakmailag támogatott egészségügyi információs portál.

Letisztult profil, kiemelkedő
hirdetések
Elsődleges és meghatározó pozíciót foglal el a portál a témában.
Mint a kullancsokkal, kullancs betegségekkel, környezetünkkel
foglalkozó egészségügyi és közegészségügyi információs portál, a
kullancsvédelem.hu e témára egzaktul specializált honlap. Ennek
köszönhetően minden oldalletöltés a témában érdeklődő fogyasztót
jelent.
Az oldal forgalmát generáló látogatások kizárólagosan e témára
irányulnak, így a hirdetések kiválóan targetálhatóak!
Nincs ”fölösleges oldalletöltés”, a hirdetési display megjelenése mindig
a célközönséget szólíthatja meg!
Lehetőség nyílik a standard banner hirdetések megjelentetésére, oldal
és rovat szponzorációra, nyereményjátékok szervezésére, PR cikkek
megjelentetésére, kampányok támogatására.

Tények és forgalmi adatok
A témára irányuló Google™ keresések havi átlag forgalmának egyedül
a kullancsvédelem.hu közel a 75%-át lefedi.
A legerősebb keresőszó; a ”kullancs” kulcsszó esetében kizárólagos
elsőséget ért el a Google™ keresőben a kullancsvédelem.hu!
A Google™ keresőben, e témában használt legnépszerűbb kulcsszavak
közül 9 esetében elsődleges vagy meghatározó pozíciót foglal el a
kullancsvédelem.hu portál:
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Az oldal forgalmát generáló látogatások kizárólagosan e témára
irányulnak, így a hirdetések kiválóan targetálhatóak! Az oldal
folyamatosan fejlődik, új lehetőségeket keres, hogy mind a
látogatóknak, mind üzletfeleinknek kiváló szolgáltatásokat nyújthassunk.

Röviden
A kullancsvédelem.hu célzottan képes elérni a reklámozók számára
fontos közönséget, a méregdrága kampányok helyett!
Érdemesebb az olcsóbb, hatékonyabb, jól targetálható hirdetési
formákat választani!

Kontakt
mobil: +36-30-999-39-01
e-mail: info@kullancsvedelem.hu
web: www.kullancsvedelem.hu

