maiUtazás.hu médiaajánlat
A www.maiutazas.hu weboldal limitált számú akciós utazási ajánlatnak biztosít kiemelt hirdetési felületet.
Promócióink nagy hányada belföldi szállodákba biztosít kedvezményes pihenést.

Miért a maiUtazás.hu a legideálisabb?
 A legfogékonyabb olvasói kör elérése
Ajánlatát átlagosan 450 000 érdeklődőnek továbbítjuk. A címzettek nagy része az indulás óta eltelt években
közvetlenül ehhez az oldalhoz csatlakozva kérte az utazási ajánlatokat. Másik csoportjuk pedig az Utazok.hu
több mint 600 000 fős felhasználói táborából kerülnek ki, miután érdeklődést tanúsítanak az utazási akciók
iránt.

 A vendég közvetlenül és előre fizet a szálláshelynek
A tiszta kuponos értékesítéssel ellentétben a vendégek közvetlenül a szállodának fizetik a csomagok árát
(bankkártyás vásárlás kivételével), így a vendég korlátlanul használhatja SZÉP kártyáját is. Az elszámolás a
partner adminisztrációs felülete alapján gyorsan és egyszerűen megy végbe.

 Szokatlanul kedvező, barátságos jutalék
Más kuponos oldalakon a jutalék legalább 20-30%, vagy elég gyakran akár 50% is lehet. Nálunk az eltérő
működési modell miatt ez jóval alacsonyabb, akár nettó 13% is lehet.

 100%-ban mérhető a megtérülés
Más reklámozási formák – újság, TV, rádió, e-mail, szórólap stb. – esetén Ön gyakran csak tippelhet mennyi
bevétele keletkezett. Nálunk forintra pontosan látni fogja az egyes promóciók sikerét!

 Kapcsolatba léphet leendő vendégeivel
Átlátható, könnyen kezelhető partner felületet biztosítunk, ahol megtalálja a vásárlók elérhetőségeit. Felveheti a kapcsolatot leendő vendégeivel és egyeztethet a foglalással kapcsolatban!

 Vendégek SZÉP kártyákkal is fizethetnek
A mi oldalunkon a SZÉP kártya nem csak szállás zsebével vásárolhatnak, hanem mindhárom zsebből fizethetőek ajánlataink, hiszen előre a szálláshelyeknek fizetnek. Jelenleg a vásárlók közel 24%-a SZÉP kártyával
fizet (ebből 19% OTP-s, 3% pedig MKB-s).

 Prémium Klub ügyfélkör
Egyedülállóan külön ügyfélkörrel is rendelkezünk, akik csak a maiUtazás.hu oldalán vásárolnak.
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Megjelenési lehetőségek weboldalunkon
Megjelenés a Piactéren:
 Kiemelt megjelenés akár 8 héten keresztül
Ajánlatát folyamatosan szerepeltetjük a Piactér kínálatában 4, 6 vagy akár 8 héten keresztül is. Az ajánlattól
mindenkor legalább egy hónapos leutazhatósági időszakot várunk el, ez alól kivételt képez a kiemelt időszakokra szóló egyedi ajánlatok.

 Megjelenés hírlevélben
Heti egy alkalommal a Piactér kampányaiból összeállított hírlevelet küldünk ki több, mint 450.000 címre,
illetve a napi hírlevélbe is időszakosan válogatunk be ajánlatokat a Piactérről.

 Facebook kampányok, Google hirdetések, affiliate partnerek
A Piactér folyamatosan rendkívül intenzív marketing támogatásban részesül, több, mint 30 partner viszontértékesíti az Ön ajánlatát a kampányidőszak alatt.

 Jutalék nettó 13%
maiUtazás Piacteres kampány esetében a közvetítői jutalék nettó 13%.

maiUtazás.hu kiemelt kampány:
 Főoldali megjelenés egy héten át
Napi több ezer látogató böngészi át a főoldal ajánlatait.

 Egy héten át megjelenés a maiUtazás.hu hírlevelében
Megjelenés a napi hírlevélben egy héten át, melyet napi több mint 450.000 címre továbbítunk, naponta
kissé módosított címlistára. Minimum egy alkalommal a hírlevél kiemelt ajánlataként jelenik meg az akció.

 Facebook kampányok, Google hirdetések, affiliate partnerek
A weboldal folyamatosan rendkívül intenzív marketing támogatásban részesül, több, mint 30 partner viszontértékesíti az Ön ajánlatát a kampányidőszak alatt.

 Jutalék nettó 15%
maiUtazás kiemelt kampány esetében a közvetítői jutalék nettó 15%.

Megegyezés szerint ugyanaz a csomag felkerülhet hetekre a Piactér kínálatába, és közben átkerülhet 7 napos kiemelt megjelenésre, a főoldalra is!

Bővebb információ, megrendelés
Szennay Tamás, értékesítési vezető
tamas.szennay@maiutazas.hu
+36 (70) 398-5595
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