.hu

200 000+
RU

613 000+
átlagos havi RU*1

RU

54 000+
átlagos napi RU*2

(1*2018 novemberi - 2019 januári adatok, Forrás: DKT/Gemius)
(2* 2019 januári adatok, Forrás: DKT/Gemius)

Glamour.hu
A GLAMOUR.hu igényes, sokrétű tartalommal segíti a fiatal nőket, hogy könnyedén eligazodjanak a
divat- és a szépségápolás világában. A divatsite tartalmának alappillérei a divathírek, sztárhírek,
újdonságok és shoppingtippek. Egy olyan közösséget alkot a GLAMOUR márkát követő csoportja,
akik nyitottak az újdonságokra, divatorientáltak, otthonosan kezelik a közösségi média felületeket is.
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(* 2018 augusztusi - 2019 januári adatok, Forrás: DKT/Gemius)

Glamour.hu látogatottság*

Glamour.hu
MarieClaire.hu

Korcsoportok és nemek aránya*
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(* 2019 januári adatok, Forrás: DKT/Gemius)
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Nem csak weboldal

Online aktivitások

Az oldal egyedi tartalommal, a női élet minden területét érintő cikkekkel, tippekkel válik
kellemes segítőtárssá, szórakoztató olvasmánnyá a mindennapokban. Jelenleg az Instagram,
a Viber, a Pinterest, a Youtube és a Facebook azok a közösségi média felületek, amiken
további tartalmak kerülnek megosztásra, minden platformon a megfelelő célközönségnek.
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GLAMOUR App letöltés
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Instagram követő

Viber sticker pack letöltés

GLAMOUR Applikáció

60 000 +

A Ringier Axel Springer a változó
felhasználói szokásokat kielégítve, 2017
októberétől okostelefonos alkalmazás
formájában is elérhetővé tette a GLAMOUR
magazin kuponokat tartalmazó digitális
változatát (azaz az év során kétszer, április
és október folyamán).

Applikáció letöltő

11 000 +
Vásárló az alkalmazáson belül
(2018 októberi adatok, Google Play és Apple Store alapján
Forrás: Ringier Axel Springer saját adat)

Az okostelefonon megjelenő kuponok
tartalmukban
nem
különböznek
a
nyomtatott megoldástól, viszont így
cégünk képes tartani a lépést a
megváltozott felhasználói szokásokkal és
partneri igényekkel. A digitális formátum a
két legnépszerűbb platformon – iOS-on és
Androidon – elérhető.

GLAMOUR Instagram

Több mint

73 EZER

Instagram követő

X-Faktor

89.5 Music
FM

Glamour

We Love
Budapest

Nosalty

Playboy
Hungary

Tv2 o cial

Éjjel-Nappal
Budapest

Középsuli

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Balázsék
O cial

*Forrás: „Trends on Instagram/Crane
(http://crane.hu/instagram)”

A GLAMOUR Instagram fiókjának több, mint
73.000 követője van, így a magyar glossy
magazin
szegmensben
rendkívül
hatékonyan tud a magazin kommunikálni a
megfelelő célcsoportnak. A Crane által
készített Magyar Instagram Körkép*
eredményei
szerint
napjainkban
a @GlamourHungary a 8. legerősebb média
márka a magyar piacon. A közösségi felület
témája többek között aktuális divathírek,
sztárhírek, újdonságok és shoppingtippek,
illetve
a
felhasználókat
real-time
interakcióra ösztönző posztok és sztorik.

GLAMOUR Viber
2018 őszén bemutattuk az első
GLAMOUR-napok
matricagyűjteményt, amit Viberen
használhatnak az olvasók, és a
célcsoport közvetlen kapcsolatba
került a szerkesztőséggel. Az
érdeklődők a nyilvános GLAMOUR
beszélgetéshez is csatlakozhatnak a
Viber közösségünkben.

26 000 +
Sticker Pack letöltés

Made with

