A Beerporn.hu közönségét elsősorban (kb. 66%) a
fizetőképes, utazás, rendezvények iránt nyitott, mobilis 25-44
éves korosztály alkotja.
A 2016 februárjában indult Beerporn.hu Magyarország
vezető sörmagazinjaként hétről-hétre népszerűbb a magas
minőséget kereső, tudatos sörfogyasztók, a sörkultúra,
valamint a sör és gasztronómia iránt érdeklődő közönség
körében. A magazin célja a friss hírek, szórakoztató tartalmak,
érdekességek, interjúk közlése mellett a sörkultúra
népszerűsítése, erre szolgál a sörfőzdék adatbázisa és a
sörszótár, ezek mellett pedig különösen népszerű a
Beerporn.hu programajánló rovata is.

Nemek szerinti megoszlás:



Nők: 45%
Férfiak: 55%

Eszközök:

Látogatottság:





UV átlag (havi): 43 000 fő
UV átlag (heti): 11 000 fő
Facebook követők száma: kb. 6 000 fő
Instagram követők száma: kb. 1 000 fő

A Beerporn.hu olvasói elsősorban a keresőkből, valamint a
közösségi oldalak hivatkozásai alapján látogatják meg a
magazint, amelyet a legtöbben immár mobilon olvasnak, ezért
– a folyamatosan változó felhasználói igényekre válaszul – az
valamennyi eszközön kényelmesen böngészhető.

Banner megjelenések

A bannerek – a roadblock kivételével – minden oldalon
megjelennek.

Medium rectangle – standard banner
Méret: 300x250
Formátum: gif, animált gif, jpg, png

Leaderboard / Super leaderboard / Billboard – standard
bannerek
Méretek: 728x90 / 970x90 / 970x250
Formátum: gif, animált gif, jpg, png

Half page – standard banner
Méret: 300x600
Formátum: gif, animált gif, jpg, png

PR cikkek
Kb. 3000 karakter hosszúságú cikk megjelentetése képekkel.
A cikk kb. 1 hétig kiemelésre kerül a Beerporn.hu főoldalán,
megjelenik a hírlevélben és a Facebookon.
A hatékonyság növelése érdekében lehetőség van a cikk
Facebookon történő kiemelésére is.
A cikk a kiemelés lejárta után természetesen továbbra is
elérhető a megfelelő aloldalon.

Roadblock – standard banner
Méret: 640x360
Formátum: gif, animált gif, jpg, png

Technikai paraméterek:





Formátum: gif, animált gif, jpg, png
File méret: maximum 160 kB
Landing url csatolva
Anyagleadás: megjelenés előtt legalább 4
munkanappal

Kérésre egyedi, kreatív, rich media bannerek megjelenítését is
vállaljuk, így lehetőség van portálszponzorációra (a site
minden oldalán megjelenő „kapu” banner),
rovatszponzirációra, interstitial bannerre és kiemelt
szöveges link elhelyezésére is.

A PR cikkek lehetnek a megrendelő által készített anyagok,
vagy a Beerporn.hu szerkesztősége által készített tartalmak.
A cikkhez csatolt képek mérete minimum 1200x676 px.
Anyagleadás a megjelenés előtt legalább 7 nappal.

Az egyes megjelenésekkel kapcsolatban a
pikolo@beerporn.hu címen egyeztethet!

Díjmentes program és sörfőzde
megjelenés

PR cikk kiemelése hírlevélben:

A Beerporn.hu oldal díjmentes programfeltöltési lehetőséget
biztosít sörfőzdéknek, vendéglátóhelyeknek, szervezőknek.
Programfeltöltés: beerporn.hu/programot-kuldok-be
A Beerporn.hu Sörfőzde Adatbázisába szintén díjmentesen
kerülhet fel minden sörfőzde, elérhetőségekkel, térképpel,
képpel és a főzde bemutatkozó szövegével.
Anyagbeküldés: pikolo@beerporn.hu

Hírlevél kiemelések
Kb. 11 000, a sörkultúra iránt nyitott, érdeklődő, regisztrált
felhasználó számára küldünk heti rendszerességgel hírlevelet.
(Adatbázisunkat folyamatosan frissen tartjuk és gyarapítjuk a
feliratkozottak számát.)
A hírlevélben lehetőség van videobanner, illetve szponzorált
link elhelyezésére, illetve az adatbázis tagjai számára egyedi
hírlevél (EDM) kiküldésére.

Hírlevél banner: (600x150 vagy 600x250 px, jpg formátum)

További információkért keressen minket alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
pikolo@beerporn.hu
+36 70 420 3993

