INGYENES SAJTÓMEGJELENÉS AJÁNLAT
A Covid-19 járvánnyal összefüggő gazdasági visszaesés az autó-kereskedelmi szektort nagyban érint.
Ezért a Programajánló Kft. – mint kiadó – által üzemeltetett elektromosauto.hu domain alatt található Blogmagazinunkban most ingyenes PR cikk megjelenést biztosítunk autógyártóknak és autókereskedőknek az elektromos- és a hibridautó témában.
Ezzel kívánunk hozzájárulni ahhoz, a szektor a lehető leghamarabb kilábaljon a járványintézkedések negatív hatásaiból.

Hogyan működik?
Nagyon egyszerűen: Ön elküldi nekünk a kész PR cikk anyagát vagy a cikk megírásához szükséges sajtóanyagot és mi megjelenítjük weboldalunkon.
Amit nyújtunk:
▪ Ingyenes megjelenés a hírportálunk cikkei között.
▪ Legalább 72 órás kiemelés a kezdőlap kiemelt tartalmai között és +5 nap a
kezdőlap tartalmi ajánlójában.
▪ Legalább 10 nap megjelenés a rovat gyűjtőoldalán.
▪ Választott webes felületre mutató link.
▪ Megfelelő SEO megjelenés.
▪ Figyelemfelkeltő, képes és hashtaggel ellátott megosztás weboldalunk Facebook oldalán.
Amit kérünk:
- A cikk közvetlen megosztása a megrendelő saját kezelésű közösségi oldalain.
- Ha lehetőség van rá, a weboldalunk kezdőlapjára mutató link elhelyezése a
médiapartnerek között.

A tartalomról
A Támogatói Tartalomként megjelenő cikkek az elektromos- és a hibridautózás témáján belül 6 rovatba kerülhetnek:
▪ Autós hírek:
új modell, bemutató, teszt, ajánló (direkt értékesítés nélkül), interjú stb.
▪ Különleges autók:
koncepció autó, különleges vagy egyedi autó stb.
▪ Egyéb járművek:
kerékpár, motor, hajó stb.
▪ Háttér infó:
technikai vagy technológiai téma, elektromos töltőhálózat, cégtörtének, jogi
vagy rendeleti szabályok stb.
▪ Zöld infó:
környezetvédelem, fenntarthatóság, légszennyezés stb.
▪ Sport:
versenyzés, versenyautók, versenyszériák stb.
Amennyiben kész anyagot kíván megjeleníteni, abban az esetben a kész tartalomnak
az alábbi paramétereknek kell megfelelnie:
▪ A szöveges tartalom ne csak PR és marketing szempontból legyen megfelelő,
hanem a stílusa legyen olvasmányos, a weboldal írásainak stílusához igazodó.
Amennyiben keresőoptimalizálás szempontjából fontos tartalomról van szó,
akkor a szövegezés ennek megfelelően legyen szerkesztve.
▪ A szöveges tartalom terjedelme tekintetében a minimum 300 és maximum
500 szó az optimális, lehetőség szerint 2-4 főcímre osztva.
▪ A képi tartalom: legalább 1 darab és minimum 1200x742 méretű és 99ppi felbontású képanyagra van szükség.
▪ Továbbá szükséges a link megadása és a SEO keresőkifejezés meghatározása,
hogy azokat is be tudjuk illeszteni.
Ha nem tud kész cikket küldeni, elég, ha eljuttattja hozzánk azokat az anyagokat,
melyek alapján a cikk megírható. Munkatársaink 13 000 Ft + ÁFA szerkesztési költség
ellenében 48 órán belül elkészítik önnek a végleges tartalmat, melyet az önnel való
egyeztetés és az ön jóváhagyása után élesítenek a weboldalon.

Tudjon meg többet!
A Támogatói Tartalommal is összefüggő tájékoztatót és a Tartalombiztonsági Nyilatkozatot ezen a linken olvashatja:
http://elektromosauto.hu/tamogatoi-tartalom-es-tartalombiztonsag/

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését vagy további információra van
szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Kontakt:
Gáspár Zoltán
főszerkesztő

+3630 399-4509
kapcsolat@elektromosauto.hu

Tisztelettel:
Hoschek Attila
Programajánló Kft.

