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Online kulturális magazin vagyunk. Fókuszunk a budapesti éjszakai
élet: programok, érdekességek, kapcsolódó hírek; de a nagyobb
léptékű hazai fesztiválokra és nappali eseményekre is kitekintünk.
Specialitásunk a szórakoztató gifek készítése. Követőink a budapesti
életérzés imádói, ahogy mi magunk is. Fontos tulajdonságunk a
feltűnőség, egyediség és naprakészség.
Olvasóink közel 45%-a a 18-24 évesek közül kerül ki, 35%-a a 2534 évesek közül, legnagyobb részben budapesti lakosok. Főleg az
interneten kommunikálnak, tájékozódnak és napi szinten használják a
közösségi oldalakat (Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, Google+).

Főbb témaköreink:







Hova menjek ma – minden napra egy programcsokor
Events – kiemelt programajánlóink
Review – beszámolók, vélemények, cikkek, bemutatók, áttekintés
Interview – interjúk
Zeitgeist – korszellem
Partymap – specialitásunk a buli‐térképek készítése, legelhíresültebb a
Nonstop Trafikok Térképe, amely index és origo megjelenést is
kiérdemelt – további tervek: Budapest legjobb alapozó helyei (térkép +
cikk)
 Nyerj – rendszeresen indítunk nyereményjátékokat
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ADATOK 2013. augusztus
Facebook oldal

Google Analitics budapestiejszaka.hu webhely adatok ‐ 2013. augusztus havi
látogatások
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Mit ajánlunk?
 bannerek elhelyezése az oldalon (oldalt és alul futó bannerek: 15 ezer Ft
/ hótól – kép méret, előfizetés ideje alapján)
 PR megjelenések (cikkek, ajánlók belépőjegyekért cserébe), PR
megjelenés a Friss cikkek között tartása a normál időn túl (1 hét – 5 ezer
Ft, 2 hét – 7000 Ft, 3 hét 9000 Ft) – cikknek folyamatos facebook
újraosztást biztosítunk
 nyereményjátékok, promóciók (kisorsolásra szánt nyereményeket
Önöknek kell biztosítani, munkánkért cserébe belépőjegyek, promóciós
ajándékok, avagy egyszeri 5000 Ft‐os promóció lebonyolítási díj)
 social media: cikk megjelenéssel automatikusan jár a megosztás szociális
média hálózatainkon (Facebook, Tumblr, Google+, Twitter, Instagram,
Pinterest)
 barter – linkcsere (Budapesti Éjszaka kedvenc oldalai)
(ezek az árak ÁFÁ‐t nem tartalmazzák)
Az oldalunk szellemiségétől nagyban eltérő témájú cikkeket, ajánlókat nem áll
módunkban megjeleníteni.
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Kis Sára Eszter
főszerkesztő
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http://www.budapestiejszaka.hu/
https://www.facebook.com/budapestnight
http://budapestiejszaka.tumblr.com/

