Takeover SG

Strona Główna money.pl
dla twojej marki
|

Szukasz sposobu, by zwiększyć świadomość marki wśród
użytkowników związanych z biznesem i zbudować duży
zasięg kampanii?

|

Zależy ci na tym, aby przekaz twojej marki był lepiej
zapamiętany przez użytkowników?

|

Chcesz pozycjonować się w czołowym serwisie biznesowym
w Polsce?

|

Nie lubisz półśrodków i interesuje cię przestrzeń reklamowa
na wyłączność?

|

Takeover SG money.pl jest dla ciebie idealnym
rozwiązaniem.

Takeover SG money.pl
|

Kampania obejmuje przejęcie SG money.pl na wyłączność przez
jednego klienta.

|

Formaty emitujemy zarówno desktop, jak i mobile.

|

Ważną część kampanii stanowi content, dzięki któremu twoja marka
będzie obecna również w przestrzeni przeznaczonej na zajawki
artykułów.

|

Wybierasz spośród dwóch pakietów: 1-dniowego lub tygodniowego.

|

Termin przejęcia SG money.pl ustalamy indywidualnie i z dużym
wyprzedzeniem.

Kreacje emitujemy desktop&mobile

Dlaczego warto?
|

Widzialne reklamy to skuteczne reklamy

SG money.pl będzie do twojej dyspozycji. Reklamy
innych klientów nie pojawią się w czasie trwania
kampanii. Twój komunikat będzie w pełni widoczny
i nikt go nie przeoczy.
|

Unikniesz serwowania użytkownikom
niedopasowanej reklamy

W money.pl nie mówimy do TG all, ale do
specyficznej grupy odbiorców: kadry zarządzającej,
właścicieli firm, specjalistów czy przedstawicieli
wolnych zawodów.
|

Jesteśmy numerem 1

Prowadzimy w kategorii „Biznes, finanse, prawo”.
Miesięcznie odwiedza nas ponad 9,3 mln RU*.

*Źródło danych: Gemius , październik 2020.
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