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Kik vagyunk?
A Napi Komló egy ingyenes hírportál mely 7 éve működik a Facebookon.
(www.facebook.com/napikomlo) Az oldal jelenleg 7400 követővel rendelkezik, de ez
a szám folyamatosan növekszik. Ezzel oldalunk a legtöbb követővel bíró
komlói székhelyű híroldal. (A Komlói Újság Online 5400, míg a Komlómédia
6200 olvasót tudhat a magáénak.)
Az oldalon elsősorban komlói, valamint Komló környéki hírek, programok,
fontosabb munkaügyi szabályok, valamint életvezetési tanácsok jelennek meg átvett,
illetve saját írásokkal. A Napi Komló önkormányzattól és minden politikai párttól
független. Az oldal minden nap többször frissül, interaktív, szinte folyamatosan
fenntartja az olvasók figyelmét.
A Facebook statisztikája szerint az oldal követőinek 65 százaléka nő, 35 százaléka
férfi, többségük a 25-44 év közöttiek közül kerül ki. A 45 év felettiek is látogatják az
oldalt, akárcsak a 24 év alattiak, így minden korosztályt elér posztjaival.

A követők lakhelyének megoszlása változó. A legtöbben Komlón olvassák a
bejegyzéseket, de Pécsett, Budapesten, Szászváron, Sásdon, Dombóváron és
Hosszúhetényben is vannak olvasóink. A külföldön élő magyarokat is megszólítjuk,
Németországból, Angliából és Ausztriából is figyelemmel kísérik a bejegyzéseinket.
A követők száma mindazonáltal nem egyezik meg az elért emberek számával, ami
jóval magasabb.
Egy-egy kiírás átlagosan 1500-8000 embert ér el (napszaktól függően), ha viszont
valamilyen kirívó esetről van szó (például balesetről, megosztó eseményekről vagy

újdonságról), ez felugrik 12-44 ezerre is. A lap igyekszik gyorsan reagálni a helyi
eseményekre, és tájékoztatást adni a fejleményekről.
Az oldal erőssége véleményünk szerint a független tájékoztatásban, a gyorsaságban
és a nyitottságban rejlik. Bárki megkereshet minket a problémájával, igyekszünk
megoldást, választ találni rá. Éppen emiatt sokan írnak nekünk privát üzenetet, amitől
igazán interaktív lesz az oldal. Úgy látjuk, a jelenleg díjazás nélkül működtetett oldal
hiánypótló szerepet tölt be a komlói médiában.

www.7300.hu
A 7300.hu, online hírportál 2017. január 6-án indult. A honlap
csak komlói és kistérségi hírekről számol be, politikai
befolyástól mentesen. Az oldalon a várost és környékét érintő
események képgalériái is helyet kapnak.
Oldalunk az egyik legolvasottabb komlói hírportál, sok
környéken élő elsőszámú tájékozódási pontként tekint rá.
Bízunk abban, hogy követőink számát tovább tudjuk növelni,
mivel a visszajelzések alapján úgy tűnik, van igény egy független, interaktív városi
felületre. Erre bizonyíték lehet, hogy a 7300.hu látogatóinak 60 százaléka már most
visszatérő olvasó.
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Billboard

Címlap + cikkek
oldal tetején

970x250

1 hónap

100000 Ft

Square

Címlap + cikkek
jobb oldalsáv

200x200

1 hónap
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Content banner

Minden cikkben

600x468

1 hónap
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Facebook
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Napi Komló
Facebook oldal

-
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10000 Ft
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40000 Ft

PR cikk

Hírek

Igény esetén egyedi hirdetések közzétételére is van lehetőség. PR cikk megírását
vállaljuk amennyiben szükséges, illetve hirdetésének grafikai tervezését is
elkészítjük. Ehhez kérje egyedi árajánlatunkat.

