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ЛИДЕР ВО Е-ТРГОВИЈА
ОСВОЕНИ НАГРАДИ

Најдобар сајт во Македонија за 2018г.

Најдобар сајт за е-трговија 2017г. | 2016г. | 2014г. | 2013г.

Најдобар мобилен сајт 2018г. | 2017г. | 2015г. | 2014г.

I место Најдобра мобилна апликација за 2017г.

II место Најдобар сајт во Македонија за 2017г. | 2016г. | 2015г.

II  место Најдобра Facebook страна 2014г.
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II место Најдобар сајт во Македонија



СТАТИСТИКА

Регистрирани корисници

Профил на корисници

Зачленети корисници

Вкупно продадени купони

Дневна продажба на купони

Соработници

Објавени зделки

Дневни посети

250 000+

20 - 50 год.

100 000+

1 500 000+

600+

4000+

25 000+

22 000+

Уникатни корисници

Сесии

Посетени страници

Просечно времетраење на сесија

Прелистани страници по сесија

155 000

450 000

4 500 000

3:50 мин.

11

просек на месечно ниво од последните 6 месеци

Просечно времетраење на сесија
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КОИ СЕ НАШИ КОРИСНИЦИ

18-24 год.

25-34 год.

35-44 год.

45-54 год.

55-64 год.

12%

42%

29%

12%

4%
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SOCIAL

243 000+ Facebook следбеници

5.550+ Twitter Следбеници

50 000+ Instagram следбеници

41% фанови се мажи 
59% фанови се жени

100 000+ Android Инсталации

30 000+ iOS Инсталации
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ЦЕНОВНИК ЗА ЗАКУП
НА ОГЛАСЕН ПРОСТОР

5.

newsletter кампања
дедицирана newsletter кампања

банери на предна страна
брендирање на зделки

брендирање на модул кампања
брендирање на позадина на предна страна

брендирање на секција услуги
брендирање на секција патувања

брендирање на секција производи
брендирање на категорија се за дома
брендирање на Grouper Shopping Mall

брендирање на Храна До Дома
купон кампања

банер на мобилна верзија

НА ОГЛАСЕН ПРОСТОР

брендирање на позадина на предна страна

брендирање на секција патувања
брендирање на секција производи

брендирање на категорија се за дома
брендирање на Grouper Shopping Mall

ЦЕНОВНИК ЗА ЗАКУП
НА ОГЛАСЕН ПРОСТОР
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NEWSLETTER КАМПАЊА
Банерот се поставува во маилот најгоре
над првата понуда и истиот се испраќа

секојдневно во текот на една недела

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

N1 600х90рх 250€

6.800 (17%)  просечна стапка на отвореност

50.000+ дневно испратени пораки

2.000 (5%) просечна стапка на кликови (CTR)

NEWSLETTER
Банерот се поставува во маилот најгоре
над првата понуда и истиот се испраќа

секојдневно во текот на една недела

*во цената не е вклучен 18% ДДВ
*во цената не е вклучена изработка на банер

банер

N1

6.800 (17%)  просечна стапка на отвореност

50.000+ дневно испратени пораки

2.000 (5%) просечна стапка на кликови (CTR)
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ДЕДИЦИРАНА NEWSLETTER
КАМПАЊА

Оригинален контент, текст и
дизајниран layout за вашата промоција

испратена до одбрана група од
нашите 50.000+ зачленети корисници

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

N2 700х500рх 300€
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БАНЕРИ НА ПРЕДНА СТРАНА
Банерот се прикажува на насловната страна

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

А1 1140х90рх 350€

А2 1140х90рх 300€

А3 1140х90рх 200€

БАНЕРИ НА ПРЕДНА СТРАНА
Банерот се прикажува на насловната страна

*во цената не е вклучен 18% ДДВ
*во цената не е вклучена изработка на банер

банер

А1

А2

А3
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БРЕНДИРАЊЕ НА ЗДЕЛКИ

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

Банерите се прикажуваат во секоја зделка

димензија ценабанер

B1 1140х90рх 400€

B2 360х250рх 300€

B3 1140х90рх 150€

БРЕНДИРАЊЕ

*во цената не е вклучен 18% ДДВ
*во цената не е вклучена изработка на банер

Банерите се прикажуваат во секоја зделка

банер

B1

B2 360х250рх

B3
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БРЕНДИРАЊЕ НА
МОДУЛ КАМПАЊА

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

M1 600х400рх 300€

Банерот се прикажува на насловната страна

БРЕНДИРАЊЕ 
МОДУЛ КАМПАЊА

*во цената не е вклучен 18% ДДВ
*во цената не е вклучена изработка на банер

димензијабанер

M1 600х400рх

Банерот се прикажува на насловната страна
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*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

БРЕНДИРАЊЕ НА
МОДУЛ КАМПАЊА

Банерот се прикажува на насловната страна

димензија ценабанер

M2 1650х730рх 300€

*во цената не е вклучен 18% ДДВ
*во цената не е вклучена изработка на банер

БРЕНДИРАЊЕ 
МОДУЛ КАМПАЊА

Банерот се прикажува на насловната страна

банер

M2 1650х730рх
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БРЕНДИРАЊЕ НА ПОЗАДИНА
НА ПРЕДНА СТРАНА

димензија ценабанер

BG BOX 1 1650х400рх 600€

БРЕНДИРАЊЕ 
НА ПРЕДНА СТРАНА

банер

BG BOX 1

НА ПОЗАДИНА
НА ПРЕДНА СТРАНА

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер
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БРЕНДИРАЊЕ НА
СЕКЦИЈА УСЛУГИ

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

U1 1140х400рх 300€

БРЕНДИРАЊЕ 
СЕКЦИЈА УСЛУГИ

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

*во цената не е вклучен 18% ДДВ
*во цената не е вклучена изработка на банер

банер

U1
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БРЕНДИРАЊЕ НА
СЕКЦИЈА ПАТУВАЊА

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

T1 847х240рх 250€

БРЕНДИРАЊЕ 
СЕКЦИЈА ПАТУВАЊА

*во цената не е вклучена изработка на банер

банер

T1
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БРЕНДИРАЊЕ НА
СЕКЦИЈА ПРОИЗВОДИ

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

S1 1140х400рх 250€

БРЕНДИРАЊЕ 
СЕКЦИЈА ПРОИЗВОДИ

*во цената не е вклучена изработка на банер

банер

S1
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БРЕНДИРАЊЕ НА
КАТЕГОРИЈА СЕ ЗА ДОМА

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

К1 1140х400рх 200€

БРЕНДИРАЊЕ 
КАТЕГОРИЈА СЕ ЗА ДОМА

*во цената не е вклучена изработка на банер

банер

К1

16.



БРЕНДИРАЊЕ НА
GROUPER SHOPPING MALL

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

БРЕНДИРАЊЕ 
GROUPER SHOPPING MALL

*во цената не е вклучена изработка на банер

17.

димензија ценабанер

SM1 750х300рх 400€

SM2 1140х100рх 300€

SM1

SM2



БРЕНДИРАЊЕ НА
ХРАНА ДО ДОМА

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

HD1 1140х90рх 300€

БРЕНДИРАЊЕ 
ХРАНА ДО ДОМА

*во цената не е вклучена изработка на банер

банер

HD1

18.
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КУПОН КАМПАЊА

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

C1 750х80рх 150€

Купон банерот се појавува на секој купон,
истиот е линкуван до посакуваната дестинација

и се печати на купонот на корисникот

КУПОН 

*во цената не е вклучена изработка на банер

банер

C1

Купон банерот се појавува на секој купон,
истиот е линкуван до посакуваната дестинација

и се печати на купонот на корисникот
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МОБИЛЕН БАНЕР - APP

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

MOB1 750х300рх 400€

Банерот се прикажува на предната страна
во мобилната апликација
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МОБИЛЕН БАНЕР - BROWSER

*цените се на неделно ниво
*во цената не е вклучен 18% ДДВ

*во цената не е вклучена изработка на банер

димензија ценабанер

MOB2 400€

Банерот се прикажува на предната страна
во mobile browser

21.

750х300рх
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ДЕЛ ОД НАШИТЕ КЛИЕНТИ

23.

ДЕЛ ОД НАШИТЕ 



КОНТАКТ

24.

Вебспот ДОО
ул. Лермонтова 3-6, 1000 Скопје

support@grouper.mk
02/3299 444, 02/3232 145



Media buy Понуда
www.grouper.mk
© 2011-2020 Grouper.mk All Rights Reserved.


