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   Hometheaterהצעת חבילת פרסום

  הקדמה
אלף צופים  שונים  230-מנויים רשומים ומקבל כ 24,000- מונה כיום למעלה מ) HTלהלן ( Hometheaterאתר 

האתר כיום מהווה תחנה ראשונה ). Google analyticsלפי (חשיפות באנרים בחודש  5,500,000- ומייצר כבחודש 
  .לרבים בחיפושם אחרי ציוד קולנוע ביתי בכלל ומסכים דקים בפרט

  
והוא מהווה , מבית מעריב" חיים דיגיטליים"מבית ידיעות אחרונות ו,  "כלכליסט"האתר כיום שותף תוכן לעיתון 

כבר לא , עם מספרי גישה כאלה. תחום ומחפש ציודנקודת מפגש ייחודית לחובבי קולנוע ביתי ולכל מי שמתעניין ב
האתר מציג תוכן מקורי בלבד שלא ניתן לקרוא . ומשפיעי דעת קהלמדובר רק על פריקים אלא על הקהל הרחב 

  .אותו בשום מקום אחר פרט לאתר
  

 7:26 משתמש ממוצע באתר מבלה. בישראל כיום אין מתחרה משמעותי ממוקד ורלוונטי בעל נתוני צפיה דומים
מהעשירונים , 22-40משתמש ממוצע באתר הוא גבר בגיל . עמודים בכל ביקור 6.4-וצופה ב, דקות באתר ביום

 ).מסך דק ראשון או שני לבית, רמקולים, רסיבר(העליונים ולרוב מחפש לשדרג את ציוד קולנוע הביתי שלו 
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בשירותי האתר תוכלו להעלות מודעות כגון קידום באמצעות שימוש ,  כח הקניה וההשפעה של האתר הוא עצום
  .'פרסומי אירועי השקה וכו, מוצרים ספציפיים

  
חבילת הפרסום המוצעת לכם  תכלול מגוון שירותים רחב  ותאפשר גמישות רחבה יותר מבעבר ותאפשר לכם  

  .HTלארגן ולרכז באופן שנתי את הפרסום שלהם מול 
  

  .ועוד 10ערוץ , כלכליסט, החל מוואלה, שוניםהאתר שיתף פעולה בעבר עם גופים 
  

זו . אשר מקבלת את החסות של מייקרוסופט ישראל, הגדולה בישראל HTPC-באתר קיימת קהילת המדיה סנטר וה
 .בתחום המדיה סנטר בישראל  User Group -למעשה ה

  
  :שותפויות תוכן אחרות מהעבר

      

       

  
  

  !היחידה והגדולה בישראל  Consumer Electronics –תערוכת האלקטרוניקה הבידורית 
 .מציגים 30השתתפו מעל , הגדלה משנה לשנה, בתערוכה האחרונה •
 .מבקרים 4500-בתערוכה ביקרו בין מעל ל •
 Theדרך עיתונים כמו , התערוכה קיבלה חשיפה רחבה ביותר בכל סוגי המדיה הישראלית •

Marker ,10ונענע  2ישראל וכמובן טלוויזיה בחדשות ערוץ -רדיו כמו קול, ות אחרונותידיע. 
  .לחץ כאן -לצפייה בסיכום התערוכה האחרונה  •
  

 :באתר לפרסום
054-5998200 –מרטין סבג    martin@hometheater.co.il 

pirsum@hometheater.co.il 
    

http://www.hometheater.co.il/article1252.HOMETHEATER-2008
mailto:martin@hometheater.co.il
mailto:pirsum@hometheater.co.il
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  שירותים נוספים
HT כיום מציעים מגוון שירותים נוספים ליבואנים וחנויות:  

לא רשמי ולא מקורי יכול לקבל אקסקלוסיביות יבואן אשר מעוניין במניעת פרסום  –אקסקלוסיביות מותג   .א
ביל ליבואן שרכש יבואן לא מורשה או מקבילי לא יוכל לפרסם באתר במק, במקרה כזה. על המותג

  .מ"מע+ ₪  15,000מחיר  – אקסקלוסיביות זו
מספר המשתתפים יהיה תלוי ביכולות המקום . השקה או אירוע ירוכז ויפורסם באתר –השקות מוצרים   .ב

ניתן גם להנחות , במידה וצריך(יהיו באירוע , ינהלו את הרישום, יפרסמו את האירוע HT. י החברהוצרכ
  .מ"מע+ ₪  5,000מחיר  -  האירוע ויפורסם סיקור של האירוע יצלמו את, )את האירוע

עלות . HTניתן לארגן אירוע עם הרצאה בנושאים שונים בתחומי המומחיות השונים של אנשי  –הרצאות   .ג
 . האירוע תלויה במספר השעות הדרושות להכנת ההרצאה ומספר אנשי הצוות הדרושים

ניתן להשתמש במשאבי האתר לצורך יצירת . האתר מכסה מומחים רבים ומשפיעי דעת קהל –סקרים   .ד
 . סקרים בכדי לקבוע מדיניות ולברר מגמות בשוק

לימוד מוצרים חדשים , לדוגמא. לפי הצורך קייםשיוו/צוות האתר יכול להעביר קורסים טכניים –קורסים   .ה
 . מפיצים/והדרכת אנשי המכירות

 . HTלפי צרכי החברה ויכולות צוות  –טכני או עסקי , יעוץ שיווקי  .ו
אך , הנושא יבחר על ידי החברה  .אתר שלו/בפרסומים(כתיבת מאמר מקצועי לשימוש הלקוח  –תכנים   .ז

 .רבות בתכניםהתוכן ייכתב על ידי צוות האתר ללא התע
 ).'וכו Facebook ,Twitter ,LinkedIn(אירועים ברשתות חברתיות /קידום המבצעים  .ח
  .תרגום תכנים מקצועיים ושיווקיים  .ט

  מנוי עוסקים בתחום
  :מקנה החדש בשירות השימוש
הופעה זו ). חנויות לא מופיעות יותר באינדקס הקישורים הרגיל(הופעה באינדקס הקישורים בתשלום   .א

  יכולות נוספות כגון פרסום . פרטיו ולוגו בגודל קבוע, כוללת את שם העסק
  

או שירותים נוספים ימסרו לפי הצורך ) סייט-מיני(עמוד נחיתה , תמונות נוספות, חנות/שירותי החברה
  .בתשלום חודשי נוסףוכרוכים 

 
 לשלוח ולקבל הודעות פרטיות   .ב
 מכירה /לפרסם פרסום מוצרים בלוחות הקניה  .ג
 )בחודש 4עד (פרסום הודעות לעיתונות    .ד
 )מבצעים בעמוד הבית ובאנרים(הנחה נוספת בקנית פרסום נוסף באתר  10%  .ה
 Hometheaterהנחה בהשתתפות בתערוכה של  10%  .ו
 .בפורום בחתימה התקשרות פרטי לשים יכולת  .ז

  
 .למינימום של שישה חודשים –לחודש ₪  249המחיר של מנוי חודשי הוא 

  
 :פעולה ושיתופי אירועים

  
  ).כגון פורום ספציפי(חסויות על אזורים באתר  •
 .פרסום באתר •
 .פרסים וחסויות על תחרויות באתר •
 .חסויות על מפגשים והתערוכה השנתית •
 ,במנוע החיפוש להיות מקודםשלכם  לאתר לעזור עשויהגבוה של האתר  PAGE RANK-ה •

 1. מהאתר והקישור אלי בשל
 

                                                 
  .לאתר אין אחריות כלשהי על קידום ואינו מתעסק או מוכר קידום באינטרנט בשום צורה שהיא  1
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