PORTAL JEST CHĘTNIE ODWIEDZANY PRZEZ OSOBY BUDUJĄCE,
REMONTUJĄCE I MODERNIZUJĄCE SWOJE DOMY ORAZ URZĄDZAJĄCE OGRODY.
WŚRÓD NASZYCH CZYTELNIKÓW SĄ TEŻ PRZEDSTAWICIELE MAŁYCH FIRM
WYKONAWCZYCH, A TAKŻE PROJEKTANCI WNĘTRZ I ZIELENI.
Artykuły na portalu i w e-bookach oraz porady wideo mają praktyczny i poradnikowy charakter, zaś
Przeglądarka produktów pozwala na czytelną i estetyczną prezentację produktów i wbudowanie ich w szersze
kampanie reklamowe poprzez linkowania do stron docelowych oraz promocję kontekstową na całym portalu.
Produkty/ofertę firm można też zobaczyć w lubianej przez Użytkowników formie – w Galeriach zdjęć.
Nasi eksperci to specjaliści z branży budowlanej i wnętrzarskiej, inżynierowie oraz projektanci, którzy
w przystępny, zrozumiały sposób omawiają i wyjaśniają poszczególne etapy procesu budowlanego
– od projektu po wykończenie.

STATYSTYKI MIESIĘCZNE

NA PORTALU
WWW.EKSPERTBUDOWLANY.PL
• piszemy m.in. o nowoczesnych materiałach i technologiach budowlanych, instalacjach elektrycznych,
grzewczych, klimatyzacji i wentylacji,
• radzimy, jak funkcjonalnie i ładnie urządzić i wyposażyć mieszkanie/dom – tematyka wnętrzarska
zajmuje w serwisie ważne miejsce (średnio 100 000
użytkowników miesięcznie odwiedza dział Wnętrza)

• 1 800 000
• 680 000
• 610 000

sesji

użytkowników

UŻYTKOWNICY PORTALU

• poruszamy tematy związane z projektowaniem,
urządzaniem i pielęgnacją ogrodów przydomowych
• publikujemy aktualności z branży budowlanej
i wnętrzarskiej
• w przystępny sposób objaśniamy
zagadnienia prawne i zmiany w przepisach

Profil zawodowy
•

•

• Open Rate newslettera redakcyjnego

12–18%
10 000

• ponad

• ok.

•
•

pobrań

e-booków rocznie

25 000

wizyt miesięcznie

na forum dyskusyjnym Eksperta Budowlanego

NEWSLETTER

właściciele mieszkań i domów,

tematyką wnętrz

•
na poziomie

32%

remontujący, urządzający, zainteresowani

• prezentujemy nowe produkty pojawiające
się na rynku

Zaangażowanie czytelników

odsłon

•

19%
12%
10%
8%
5%

inwestorzy
firmy budowlane
architekci/projektanci

instalatorzy
architekci wnętrz

• a także sklepy i hurtownie budowlane,
przedstawiciele mediów

Przedział wiekowy
ponad

49%

ukończyło 35. rok życia

– są to osoby z doświadczeniem zawodowym,
w każdym tygodniu newsletter wysyłany jest
do grona

18 000

subskrybentów

TREŚCI
SPONSOROWANE
PREZENTOWANE SĄ:
• w newsletterze
• na portalu: w boxach,
śródtekstowo,
kontekstowo
• przy artykułach merytorycznych

potencjalni inwestorzy

CELE MOŻLIWE DO OSIĄGNIĘCIA
ZA POMOCĄ REKLAMY NA PORTALU
• zwiększony ruch na stronie
• wzrost w rankingu SEO – wzmocnienie
pozycjonowania
• wydłużenie czasu spędzonego przez
użytkownika na stronie internetowej
• wzrost liczby komentarzy
• pozyskanie nowych klientów
• budowanie pozycji eksperta

KONTAKT

DOROTA PANKIEWICZ
Redakcja Internetowa

tel. 606 276 648
dpankiewicz@medium.media.pl

• budowanie pozytywnego wizerunku firmy
• budowanie świadomości produktu
• większa liczba udostępnień i akcji w mediach
społecznościowych
• wzrost zaangażowania użytkowników

