
Miért érdemes csatlakozni?
Az Internetes Vásárlás Napja szervezője bemutatja:



Koncepció

Az őszi Internetes Vásárlás Napja az e-kereskedők és az online vásárlók közös 

mozgalma, immár 7. éve.

Most közösen megrendezzük a Nyárzuhanást!

Bár a gyerekeknek nem mondjuk, mi azért tudjuk: nem tart örökké a nyár.
Az iskolakezdés kihívásokkal teli időszak a családoknak és a kereskedőknek is, hiszen a becsengetésre készülők kedvezményes 
ajánlatokat keresnek, a kereskedők pedig olyan felületek után kutatnak, ahol a vásárlók biztosan megtalálják az ajánlataikat.

Ezért hoztuk létre a Nyárzuhanás oldalt, hogy segítsünk ebben az egymásra találásban.
Ha olyan terméket, vagy szolgáltatást kínálsz, ami a nyár végéhez, az iskolakezdéshez kapcsolódik, csatlakozz Te is!

http://www.nyarzuhanas.hu


Koncepció

Az online vásárlókat a Nyárzuhanás alkalmával különleges kedvezmények várják az akcióhoz partnerként csatla-
kozó internetes áruházakban, online értékesítést, kuponokat nyújtó weboldalakon.

A Nyárzuhanás időpontja: 2017. augusztus 14-20.





www.nyarzuhanas.hu

A Nyárzuhanást 2017-ben először, de az Internetes Vásárlás Napja 

7 éves tapasztalatával rendezzük meg!

LÉGY TE IS RÉSZESE
új kezdeményezésünknek!
Akciós témák: tanszerek, a tanulást megkönnyítő elektronikus eszközök 

(laptop, tablet, okostelefon), papír-írószer, gyerekruházat, sportszerek, 

játékok, és még sorolhatnánk... Minden olyan ajánlatot szívesen látunk, 

ami a nyár végéhez, az iskolakezdéshez kapcsolódik!



Megjelenés



Központi weboldal:
www.nyarzuhanas.hu

Általános információk

Katalógus: a részt vevő kereskedő partner logója, az általa nyújtott speciális kedvezmény rövid leírása, kedvezményenként 
5 termék, valamint link a webáruházhoz/értékesítési helyhez

Nyereményjáték a kommunikáció elősegítésére (támogatófüggő)

Támogatói megjelenések: szponzorok, szakmai partnerek, médiatámogatók

A részt vevő kereskedők oldalain megjelenik a Nyárzuhanás embléma, a médiában pedig a hirdetések.



Részvételi lehetőség



Partnerség
minden online értékesítő ingyenesen részt vehet, aki speciális kedvezményt nyújt a Nyárzu-

hanás alkalmából

Kiemelt partnerség
a kedvezményt adó kereskedő ajánlatát vagy termékét kiemeljük a weboldalon, és hírlevélben 

belistázzuk

Ajánlatoldali kiemelés
a hirdető állandó helyet kap egy általa választott termékkategória összes ajánlati oldalán
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Partnerség
Kondíciók

Szokásos üzletmenettől eltérő, speciális ajánlat
a 2017. 08. 14. és 20. között leadott online rendelésekre

Vonatkozhat termékre, termékcsoportra, teljes kínálatra

Nyárzuhanás embléma kihelyezése a webshopban

Adminisztráció és adatok feltöltése a Nyárzuhanás
weboldalra

Részvételi feltételek elfogadása

Webes megjelenés – kereshető belistázás a Nyárzuhanás
weboldalon

ingyenes



Kiemelt
partnerség

190 000 Ft + ÁFA kiemelésenként

Kondíciók

Partnerség (lásd előző dia)

A „Kiemelt partneri” státusz a Partneri megjelenéshez képest 
tartalmazza egy kiemelt ajánlat megjelenítését (ebben 
a webáruházat vagy a terméket megjelenítve) a Nyárzuhanás 
nyitóoldalon

Két alkalommal 55 000 fős hírlevélkiküldés a kiemelt ajánla-
tokról az Internetes Vásárlás Napja adatbázisára, valamint 
vásárolt adatbázisra



Ajánlatoldali 
kiemelés

110 000 Ft + ÁFA
termékkategóriánként

Kondíciók

Kiemelés: a hirdető állandó helyet kap egy általa válasz-
tott termékkategória összes ajánlati oldalán (pl.: játék, 
számítástechnika, papíráru stb.).

Az ajánlat limitált, egy kategórián belül csak négy hirdetési 
megjelenést helyezünk el.



Nyeremény-
támogatói

csomag
Egyedi megállapodás keretében

Minimum érték és exkluzivitás
Szektor exkluzivitást biztosítunk a nyereménytámogató  
számára, amennyiben biztosítja a főnyereményt, melynek 
értéke minimum egymillió forint.

Nyereménytámogatói megjelenéscsomag
Kiemelt megjelenés az online, print és egyéb vizuális 
kreatívokon (nyeremény fókusszal, a támogató jóvoltából)

Közös PR anyagok

FONTOS: A nyereményfelajánlás adózási vonzatait minden eset-
ben a nyereményfelajánló viseli!



Kontakt
Répási Erna

Neo Interactive Kft.
Telefon: +36 1 789 5000
Mobil: +36 70 369 0729

E-mail: repasi.erna@neo-interactive.hu
www.nyarzuhanas.hu


