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Meska.hu

A brand

A Meska.hu Magyarország legnagyobb kézműves-designer online piactere.

Célkitűzések:
Az oldal 2008-ban kezdte meg működését abból a célból, hogy a hazai kézműves szektorban az
eladók és a vevők egymásra találását segítse. Célként tűzte ki, hogy az igényes kézműves alkotások
mellett, az előállításukhoz szükséges alapanyagok internetes adásvételének lehetőségét is
megteremtse. A Meska brand ma már olyan név a piacon, melynek köszönhetően a hazai kézzel
készült termékeket kereső vásárlók széles köre néz körül a Meska eladói kínálatában, és keresi az
igényeinek megfelelő termékeket.
További cél többek közt az is, hogy a kismamák, hátrányos helyzetű emberek, valamint az idősebb
korosztály is munkalehetőséghez juthasson igényes kézműves termékek készítésével.

Meska.hu

Felhasználók: Alkotók és vásárlók

A Meska.hu oldalt olyan felhasználók keresik, akiknek fontos, hogy kreatív társaiktól vásároljanak. Így
teljesen egyedi termékeket szerezhetnek be és akár saját elképzeléseik megvalósítására is találnak
vállalkozó szellemű alkotókat. Fontos számukra a személyesség, a visszajelzések, a közösségi
jelenlét szerepe is.

Hirdetési Zaj:
A Meska.hu -n csak időszakosan engedjük a téma szerinti releváns hirdetéseket, így minden
hirdetésünk figyelemfelkeltő és hirdetési zajtól mentes, magas konverziót és jó márka
ismertséget ér el!
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•
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•

25-44: 45,55%
Nők – 73%
40 % főváros, 60% vidék
képzett
AB1 státuszúak
Átlag feletti - átlagos jövedelemmel rendelkezők

Meska.hu

Adatok

Az oldalt havonta átlagosan felkereső több mint 450 ezer látogató közel 7 millió oldalletöltést
generál.* Ma már 4100 kézműves van jelen, a szegmensében piacvezető oldalon, több
140.000 termékkel.

mint

*2020 novemberi adat

Népszerű kategóriák a Meskán
Ékszer
Otthon & lakás
Esküvő

Ruha & divat
Játék & Gyerek
Művészet

Meska kategóriák
Táska
Szépségápolás
Alapanyagok

Meska.hu hirdetési lehetőségek,

Desktop, Mobil

tarifák*, méretek

MESKA BANNEREK
Nyitólap teteje :
Méret: 440x115 pixel
Listaár: 240 000 Ft/hét

210x160 pixel
190 000 Ft/hét

300x115 pixel (mobilnézet)
190 000 Ft/hét

Bal menü kategória banner:

Nyitólapon és listaoldalon is

Méret: 300x150 pixel
Listaár: 150 000 Ft/hét

Nyitólapi felső kiemelt csík
Méret: 1140x30 pixel
Listaár: 240 000 Ft/hét

Listaoldali megjelenés:
Méret: 1140x140 pixel
Listaár: 190 000 Ft/hét

1140x140 pixel
120 000 Ft/hét

Profilom menüben az Eladók számára bannerhely:
Méret: 205x680 pixel ,
Listaár: 120 000 Ft/hét

820x250 pixel
150 000 Ft/hét

Banner elhelyezése a hírlevélben:
Banner a hírlevél alján és/vagy tetején
Méret: 590x125 pixel
Listaár: 302 000 feliratkozó,

1 Ft /megjelenés a teljes adatbázisra – 1. kiküldés esetén
0,8Ft /megjelenés – két heti (2x) kiküldés esetén
0,5Ft /megjelenés – négy heti (4x) kiküldés esetén

TARTALMI MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
Interjú (oldalon és hírlevélben is)
Listaár: 50.000 Ft/hét
Blogcikk (nyitóoldalon)
Listaár: egyedi árajánlat
FB poszt megjelenés 75 000 tag https://www.facebook.com/meska.hu Listaár: 50 000 Ft/post

EGYÉB MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
Insta poszt (7700 feliratkozó) https://www.instagram.com/meska.hu/
Karácsonyi nagy akció/Promóció szponzoráció:
November/december
*A listaárak az áfa-t nem tartalmazzák

Listaár: 10 000 Ft/poszt
300 000 Ft-tól (1-4 hét)

MEGRENDELŐLAP
Megrendelő:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képvisel ő:
Kapcsolattartó:
Telefonszáma:
Mail címe:
Pénzügyi kapcsolattartó:
E számla fogadás mail cím: továbbiakban,
mint Megrendelő
jelen Megrendelőlap

aláírásával megrendelem:

Megbízott: Meska.hu Kft.
Címe: 2017 Pócsmegyer, Móricz Zsigmond út 2
Adószám: 14260960-2-13
Képviseli: Porst Réka
Kapcsolattartó: Gerő Viktor
E-mail: viktor@meska.hu
az alábbi lent felsorolt szolgáltatásokat:
Megrendelés tárgya és szolgáltatások időpontja, díjak:

Fizetési feltételek
Megrendelő vállalja, hogy a Megbízott által kiállított számla ellenértékét átutalással a
megjelölt fizetési határidőig teljesíti. A megrendelés a visszaigazolás után válik érvényessé.

…………………………..
Dátum:

……………………………….
Aláírás:

