Plaťte len za reálnych zákazníkov
www.morezliav.sk/partneri

Prečo si vybrať MoreZliav.sk
Portál MoreZliav.sk je aktuálne TOP 4 zľavový portál na Slovensku s minimálnym obratom 100 000 € mesačne a jeho
pozícia na trhu neustále rastie.
Vaša ponuka bude uvedená niekoľko dní medzi prvými ponukami na zľavovom portáli MoreZliav.sk, ktorého
návštevnosť je na úrovni minimálne 15 000 unikátnych návštev denne a viac ako 300 000 mesačne.
Vaša akcia bude zaslaná e-mailom všetkým našim registrovaným uživateľom, ktorí u nás už niekedy nakúpili a
nechávajú sa e-mailom informovať o našich najnovších zľavách. Ich počet je viac ako 100 000 a neustále sa zvyšuje.
Ponuky z MoreZliav.sk rozosielame aj formou direct mailingu na viac ako 1 000 000 e-mailových adries prijímateľom
reklamných ponúk.
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Vaša ponuka je zároveň prezentovaná na zľavových agregátoroch v Slovenskej republike (zlavy.sme.sk, zlavy.sk,
bombazlavy.sk, zlavynasbavia.sk, zlavomania.sk a ďalšie).
Všetky ponuky sú tiež šírené formou sociálnych sietí Facebook a Twitter, ako aj e-mailami s odporúčaniami medzi
používateľmi.
O vašej akcii sa potenciálni klienti dozvedajú aj cez vyhľadávač Google, teda na všetkých stránkach partnerov
Google, ale aj cez reklamy a reklamnú sieť, ktorú MoreZliav pravidelne robí na ponuky, ktoré predáva.
Náš hlavný mediálny partner - rádio Europa2 - denne informuje o akciách zverejnených na MoreZliav.sk nielen na
svojej webstránke: zlavy.europa2.sk, ale aj priamo vo vysielaní!
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Obľúbenosť MoreZliav.sk pri výbere pobytov

www.morezliav.sk/partneri

Zľavové portály, cez ktoré nakupujú ľudia
Viac ako tretina Slovákov už využila zľavový portál na zakúpenie pobytu resp.
dovolenky, nocľahu v hoteloch, víkendové, či relaxačné pobyty.
Obľúbenosť zľavových portálov naviac umocňuje spokojnosť s takto zakúpeným
pobytom. Takmer 90% ľudí, ktorí si v minulosti zakúpili pobyt prostredníctvom
portálu uviedlo, že bolo s pobytom spokojných.
MoreZliav patrí k top trojke s 15% hlasov.

Plánujete si niekedy v budúcnosti kúpiť pobyt cez zľavový portál?
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Propagácia portálu MoreZliav.sk
Billboardové reklamné siete

www.morezliav.sk/partneri

Online bannery na web stránkach

Navštívte nás aj na našom YouTube kanály

Propagácia portálu MoreZliav.sk

www.morezliav.sk/partneri

Výber z najpredávanejších zliav
Zájazd do Paríža – najkrajšieho mesta

Zakúpilo viac ako 5 000 zákazníkov

-35%

156 €

Zájazd do Budapešti s návštevou Tropicaria

Zakúpilo viac ako 3 000 zákazníkov

-41%

17,69 €

www.morezliav.sk/partneri

Skvelý zájazd na bavorské zámky

Zakúpilo viac ako 600 zákazníkov

-30%

109 €

Vychutnaj si 2 veľké pizze za cenu jednej

Zakúpilo viac ako 1 500 zákazníkov

-52%

3,89 €

Výber z najpredávanejších zliav
Praktický organizér do kabelky vrátane doručenia

Zakúpilo viac ako 1 500 zákazníkov

-66%

6,99 €

Detoxikačné náplaste Kinoki

Zakúpilo viac ako 7 500 zákazníkov

-64%

www.morezliav.sk/partneri

Štýlové púzdro Aluma Wallet za skvelú cenu

Zakúpilo viac ako 3 200 zákazníkov

-79%

3,99 €

Veľká Vianočná súťaž o 155 úžasný cien

4,30 €

Zakúpilo viac ako 40 000 zákazníkov

-100%

0,00 €

Kontaktujte naše
		 obchodné oddelenie

Veterná 43
931 01 Šamorín
Apollo Centrum

partneri@morezliav.sk

Obchodní zástupcovia
Katarína Gavaľová

Mário Péder

Monika Psotová

0902 323 781

0905 769 140

0911 315 552

gavalova@morezliav.sk

peder@morezliav.sk

psotova@morezliav.sk

