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300,000+
průměrný počet návštěv za měsíc

57,000
zaregistrovaných uživatelů

25,000
odběratelů newsletteru
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Demografie

Pracovní pozice Odkud jsou?

Kolik je jim let?

Kdo přesně jsou uživatelé Warengo?

Typickým uživatelem Warengo je mladý vzdělaný člověk z velkého města s
nadprůměrnými příjmy.

Data z Google Analytics a průzkumu mezi 200 uživateli z října 2020



Co říkají uživatelé...

"Warengo pro mě znamená každodenní dávku aktuálních informací a hodnotných
příspěvků. Díky tomu jsem pořád v obraze." 

Monika Cejpek

"Chci úspěšně investovat, takže pro mě každé ráno nepřichází v úvahu nic jiného, než si
otevřít Warengo a začít číst." 

Lukáš Dudič

"Tak, jako jsou pro jiné ženy nezbytným doplňkem make-up či šaty, pro mě to je
Warengo." 

Ivana Rišková

"Jednoznačně nejlepší vstup do světa investování a financí. Kdo ani po pročtení obsahu
na Warengo nepochopí, je ztracený případ :-)" 

Vojtěch Marek



...a co říkají partneři

"Je velikým přínosem být na platformě, která spojuje české investory a zároveň se na ní
vyskytuje hodnotný obsah. Na Warengo nás překvapila vysoká angažovanost a aktivita

uživatelů podpořená skvělým přístupem redakce." 
Jakub Syrový, Burza cenných papírů Praha

"Warengo jsme si vybrali jako alternativní kanál komunikace na specifickou cílovou
skupinu, která dnes na pražském realitním trhu tvoří významnou část poptávky.

Výsledkem jsou velmi relevantní a kvalitní návštěvy, u kterých očekáváme konverzi
případně transakci v pozdějším období." 

Michal Netolický, Trigema

"Warengo dobře doplnilo skladbu našich komunikačních kanálů. Spolupráce je
bezproblémová, na všem jsme se rychle dohodli." 

Daniel Mayer, Zonky



Investujte do 
VÝKONNÉ propagace

 
Vyberte  s i  snadno svů j  ob l íbený  typ  rek lamy a

my se  postaráme o  to ,  aby  s i  vás  t i  správn í
už ivate lé  opravdu  vš iml i .

 
 



Banner Box
Buduj te  svů j  brand!

 
300x300px
JPEG/PNG
Měsíční  kampaň
200,000 zobrazení
Na všech podstránkách
Včetně mobi lní  verze
Cena:  29,000 Kč bez DPH



Box
300x300



Banner Exclusive
Buduj te  svů j  brand!

 
640x200px
JPEG/PNG
Měsíční  kampaň
200,000 zobrazení
Pod články
Včetně mobi lní  verze
Cena:  39,000 Kč bez DPH



Exclusive - 640x200



Banner Leaderboard
Buduj te  svů j  brand!

 
990x200px
JPEG/PNG
Měsíční  kampaň
200,000 zobrazení
Nad obsahem webu
Včetně mobi lní  verze
Cena:  49,000 Kč bez DPH



Leaderboard - 990x200



Banner PopUp
Buduj te  svů j  brand!

 
1300x300px
JPEG/PNG
Měsíční  kampaň
200,000 zobrazení
Na spodní  l iště
Včetně mobi lní  verze
Cena:  59,000 Kč bez DPH



PopUp - 1300x300



Sponzorovaný článek
Propagu j te  své  s lužby  a  produkty !

 
Článek vydaný z prof i lu
Měsíční  propagace
200,000 zobrazení
Na všech podstránkách
Včetně mobi lní  verze
Cena:  19,000 Kč bez DPH



Sponzorovaný
článek



Newsletter
Buďte  nepřeh lédnute ln í !

 
Propagace před více než 22,000 odběratel i
Propagace každé ráno od ponděl í  do pátku
Kombinace logo + č lánek nebo banner + č lánek
Možnost nestandardních formátů (text ,  s loupek apod. )
Propagace vlastního článku na Warengo
Cena:  19,900 Kč bez DPH



Logo

Propagovaný
článek



Interview
Vyprávě j te  svů j  př íběh !

 
Rozhovor s  osobnost í  vytvořen redakcí  Warengo
Forma rozhovoru předem domluvena
Neomezený počet odkazů na stránky společnost i
Měsíční  propagace v rámci  Warengo a dalš ích s ít í
Minimálně 200,000 zobrazení
Cena:  49,000 Kč bez DPH



Interview



MarketPlace
Vaše  nab ídka  na  t rž i š t i  Warengo

 
Profi l  p latformy na Warengo MarketPlace
Spolupráce na bázi  aff i l iate -> výplata za konverzi
Časově neomezená spolupráce
Možnost diskuze s  uživatel i  v  rámci  prof i lu



Vaše
nabídka



Kontakt
M o n i k a  Z v ě ř i n o v á
Account  Manager
monika .zver inova@warengo .com
+420 777 641 466

Warengo Techno logy  s . r .o . ,  P la tnéřská  90/13 ,  Praha  1
support@warengo .com,  www.warengo .com

 


