
A szépségvilág véleményvezérei egy helyen 



A Krémmánia Magyarország legnagyobb szépségápolással 

foglalkozó közössége. A dinamikusan fejlődő oldal 

látogatói bázisa a kifejezetten aktív, rendszeresen 

visszatérő véleményvezérek köré épül. 

Az oldal értékes felhasználói és szerkesztői véleményekkel 

segíti a látogatókat, hogy a számukra megfelelő 

szépségápolási termékeket megtalálják. 



A Krémmánia közel 394 000 egyedi látogatót  

ér el minden hónapban. 

Forrás: GEMIUS – DKT 2020/12. (15+ belföld közönség; pc, mobil, tablet) adatok ezerre kerekítve 

12 000  

RU / nap 

178 000  

PI / nap 

EGYEDI LÁTOGATÓ 

OLDALMEGTEKINTÉS 



MIÉRT A KRÉMMÁNIA? 

• Egyedülállóan célzott, magas vásárlóerejű, 

hirdetésekre nyitott közönség 

• A látogatók az oldalra gyakran visszajáró, aktív 

felhasználók - a szépségvilág véleményvezérei, 

nagy részük vásárlás előtt tájékozódik az oldalon. 

• Tematikus, kizárólag szépségápolással foglalkozó 

oldal 



33% 

28% 

21% 

18% 

86%-14% 
NŐK ÉS FÉRFIAK ARÁNYA 

74% 
VÁROSI LÁTOGATÓ 

32% 
AB STÁTUSZÚ 

15-29 

30-39 

40-49 

50-59 

50+ 

63% 
FŐBEVÁSÁRLÓ 

Forrás: GEMIUS – DKT 2020/12  (15+ belföldi közönség, pc, mobil, tablet) 

ÉRTÉKES CÉLCSOPORTOK 



Szerkesztői és felhasználói tartalom szépségápolás témában 

 

Az oldalon található vélemények segítségével  a látogatók mély 

termékismeretre tehetnek szert kozmetikumok vásárlása előtt.  

 

Havonta közel 4 000 000 keresés az oldalon! 

916 000 őszinte és hiteles felhasználói vélemény  

több, mint 110 000 kozmetikumról 

30 000 
INSTAGRAM KÖVETŐ 

86 000 
FACEBOOK KÖVETŐ 

Forrás: Facebook, Instagram, 2021. januári állapot 



A KRÉMMÁNIA A VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK MEGHATÁROZÓJA  

„Gyakran előfordul, hogy csak úgy böngészem az oldalt, a véleményeket, és rábukkanok valamire, ami megtetszik, és 

aztán meg is veszem.” 

„Van amikor itt böngészve találom meg az új "szerelem" kencéket, samponokat, balzsamokat, pakolásokat.” 

„2 éve követem az oldalt, és használom szinte minden nap. Nincs pipere vásárlás anélkül, hogy ne csekkolnám előtte 
a véleményeket!” 

„Nagyon örülök, hogy létezik ez az oldal. A minap is egy drogériában képes voltam megnézni, hogy melyik terméket 

érdemes megvenni.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRÉMMÁNIA 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 

WEBSHOP 



WEBSHOP 

A partner program keretében a webshop által árult termékekre a Krémmánián 

közvetlen linkeket helyezünk el. Így a Krémmánián nézelődő felhasználó egyetlen 

kattintással a partner boltjához érkezve tud vásárolni. 

1. A termék adatlapon lévő link 

 

 

 

 

2. Krémkiemelés és link a Krémmánián több helyen a SHOP dobozban 

 

 

Milyen jellegű együttműködéshez célszerű? 

A webshop program nem egyszeri kampányokra, inkább a webshop forgalmának 

tartós növelésére való, melyben ajánlott több (min. 10, de akár több 100 vagy 1 000) 

termékkel tartósan részt venni. 



KRÉMMÁNIA 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 

DISPLAY MEGOLDÁSOK 



SUPER LEADERBOARD (970x90) 



MEDIUM RECTANGLE (300x250) 



HÁTTÉRÁTSZÍNEZÉS 



KM MAGAZIN 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 

NATÍV HIRDETÉSEK 



Az oldalba illő natív hirdetési formák nem csupán a látogatók hirdetés 

fogyasztási élményét fokozzák, de a hirdető partner termékének is kiemelt 

figyelmet biztosítanak. 

 

 

· Újdonságok megismertetése a célcsoporttal (most került a boltokba, és még nem 

ismerik a terméket) valamint azok kiemelése a termék rengetegből 

· Akciós termékek kiemelése 

· Pozitív vélemények kiemelése* 

NATÍV HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK  

* Feltétel, hogy a termékről legalább 10 vélemény legyen az oldalon és az átlagpontszám elérje a 4-et. 



PR CIKKOLDAL 



KRÉMMÁNIA 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 

NYEREMÉNYJÁTÉKOK 



TERMÉKTESZT NYEREMÉNYJÁTÉK 

Az oldalon regisztrált és már véleményt beküldő felhasználók vehetnek 

részt a terméktesztelésben, 10 tesztelőt sorsolunk ki, akiknek a 

szerkesztőségi kiküldi ki a termékeket. 

NYEREMÉNYJÁTÉK 

Az oldalon regisztrált felhasználók vehetnek részt a nyereményjátékban, a 

nyerteseket kisorsoljuk és a nyereményeket is a szerkesztőség juttatja el a 

nyertesek számára.  



NYEREMÉNYJÁTÉK – MEGHIRDETÉSE A FŐOLDAL TOP DOBOZÁBAN  

Feltétel: Csak az a KM user tesztelhet, aki már véleményezett a Krémmánián korábban termékeket; Átlagosan minden 2. oldalletöltésre jelenik meg  



NYEREMÉNYJÁTÉK – FELHÍVÁS A KERESÉSI OLDAL TETEJÉN  

Feltétel: Csak az a KM user tesztelhet, aki már véleményezett a Krémmánián korábban termékeket. 



NYEREMÉNYJÁTÉK – ÖNÁLLÓ NYEREMÉNYJÁTÉK OLDAL  

Feltétel: Csak az a KM user tesztelhet, aki már véleményezett a Krémmánián korábban termékeket. 



KRÉMMÁNIA  

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 

ÚJDONSÁG KIEMELÉS 



ÚJDONSÁG KIEMELÉS – 

KRÉM BELÉPŐ OLDAL 



ÚJDONSÁG KIEMELÉS – KRÉM VÉGOLDAL 



ÚJDONSÁG KIEMELÉS – 

LEGÚJABB TERMÉKEK KÖZÖTT 



ÚJDONSÁG KIEMELÉS – 

NYITÓ OLDAON 



Megjelenés típusa Rovat Felület Heti ár 

Sztenderd hirdetés 

Teljes  

Billboard (970x250) 2 650 000 Ft 

Billboard pushdown/takeover (970x250<970x500) 3 250 000 Ft 

Dupla billboard (970x400) 3 400 000 Ft 

Medium rectangle (300x250)  2 000 000 Ft 

Medium rectangle takeover (300x250<600x250) 2 500 000 Ft 

Super leaderboard (970x90) 2 000 000 Ft 

Super leaderboard pushdown/takeover (970x90<970x180) 2 500 000 Ft 

Különleges hirdetés  

Billboard cube (4 db 970x250) 3 050 000 Ft 

Carousel 2 800 000 Ft 

Dinamikus video billboard (970x250 + YT vid) 3 200 000 Ft 

Video billboard (970x250 + YT vid) 2 800 000 Ft 

Flip  3 350 000 Ft 

Háttérátszínezés  4 000 000 Ft 

Leporelló  3 350 000 Ft 

Dinamikus háttér  4 400 000 Ft 

Side kick  3 100 000 Ft 

Secrets 3 350 000 Ft 

Visions 3 350 000 Ft 

DESKTOP ÉS MOBIL HIRDETÉSI TARIFÁK  

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az Áfát. 

Bővebb információért, illetve rovatoldali árainkért keresse Central kapcsolattartóját vagy írjon az internetsales@centralmediacsoport.hu címre. 



A részletes ajánlatért érdeklődj sales kapcsolattartódnál vagy az  

internetsales@centralmediacsoport.hu email címen. 
 

élmény | érték | elérés 

mailto:internetsales@centralmediacsoport.hu

