Tisztelt Tulajdonos / Üzletvezető!
Engedje meg, hogy röviden bemutassam a Natúrsziget életmódportált - ahol mindent megtalál a természetes
gyógymódokról és az egészségmegőrzés eszközeiről magunk és környezetünk védelmében - és az ősszel induló Az
Év BioBoltja, 2014 közönség szavazást.
Natúrsziget - Kikötő az egészséghez Komplex tartalmat kínálunk jelenlegi és jövőbeli olvasóink részére. 2005
óta látjuk el hiteles, naprakész, érdekes és közérthető információkkal az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a
gyógyulni vágyókat. 2014. első hónapjaiban több mint havi 100 ezer látogatás és több százezer oldalletöltés történt.
A regisztrált felhasználók száma és a heti hírlevelünkre feliratkozottak száma folyamatosan emelkedik, jelenleg 44
ezer és 20 ezer.
Már hagyomány, hogy alkalmat biztosítunk a gyógyulni vágyó és az egészséges életmód iránt érdeklődő olvasóink
számára, hogy saját tapasztalataik alapján maguk jelölhessenek az adott szakterületen belül jelöltet, a számukra
meghatározó személyt vagy boltot a szavazások időtartama alatt. A nagy sikerű „Az Év Természetgyógyásza, 2013”
és „Az Év Orvos-természetgyógyásza, 2013” szavazásokat követően a Natúrsziget életmódportál regisztrált olvasói
körében újabb lehetőséget biztosítunk arra, hogy most a kedvelt, elismert bioboltokat megismertessük és
megismerhessük mindannyian.
2014. ősszel elindítjuk Az Év BioBoltja, 2014 szavazást.
A szavazás 2014. szeptember 10-től december 9-ig (24:00 óráig) tart.
Budapest, vidék és webáruház kategóriákban is lehet jelölteket állítani. Minden regisztrált olvasónk egy
szavazattal tudja támogatni az Ön bioboltját, hogy e kitüntető elismerésben részesüljön. Ezen kívül persze
látogatóink javasolhatják ismerőseiknek, barátaiknak, hogy ők is éljenek ezzel a lehetőséggel, sőt meg is oszthatják
velük a hírt a Facebookon. A Natúrsziget látogatói tehát így is kifejezhetik köszönetüket annak a bioboltnak, ahol
rátaláltak az egészségük helyreállításához és megtartásához szükséges termékekre. Támogathatják szavazatukkal
azt a bioboltot ahova a választék, a kiszolgálás, a szakmai segítség vagy egyéb tapasztalataik alapján örömmel
járnak vásárolni. A szavazatok száma megjelenik Az Év BioBoltja jelöltek listájában - a jelölt bolt nevénél.
Bioboltot bárki ajánlhat jelöltnek a szavazáson, így a bolt már részt vesz a versenyben. Minden újonnan jelölt biobolt
számára két hétig ingyenes alapmegjelenést biztosítunk a szavazáson.
A biobolt ajánlások lezárási időpontja: 2014. november 10.
A szavazás teljes ideje alatt a jelöltként résztvevő bioboltokról alapinformációkat, bővített tartalmat és extra
tartalmat tudunk biztosítani. Szeretnénk segíteni abban, hogy a jelöltek listájában az Ön bioboltjáról azonnal bővebb
információ legyen elérhető az érdeklődők számára. Így valamennyi olvasónk részletesebben megismerheti az Ön
bioboltját, a boltban elérhető akciós vásárlási lehetőségeket valamint a bolt elérhetőségeit. Az ismertséggel együtt
lehetőség nyílik arra, hogy több szavazat szerepelhessen az Ön bioboltja mellett a listában és megnyerje a
Natúrsziget fődíjat. Ehhez ajánljuk az Alapmegjelenést, a Bővített megjelenést vagy a Prémium megjelenést –
amelyek keretében más terjedelmű közzétételi lehetőséget lehet igénybe venni.
Alapmegjelenés: Bolt neve és profilja (egy mondat)
Bővített megjelenés: Bolt neve, elérhetősége (cím, telefon, weboldal, e-mailcím) és fő profilja
Prémium megjelenés: Bolt neve, elérhetősége (cím, telefon, weboldal, e-mailcím), fő profilja, 1 db. fotó (méret:
JPG típusú, maximum 550 x 410 képpont, maximum 96 dpi felbontás, maximum 300 KB fájlméret) valamint
webadmin hozzáférési lehetőség a biobolt tartalom módosításához, hogy a napi vagy heti akciókról a frissítés
megtörténjen.

A szavazásban jelöltként résztvevő bioboltok megjelenése az első két héten ingyenes. A harmadik héttől kezdve
a szavazás lezárásáig – 2014. december 9-ig - a megjelenítendő tartalom terjedelme az előző megjelenési
csomagokban foglaltak szerint lehetséges. A megjelenési csomagdíjak:
Alapmegjelenés díja: 19.900 Ft + áfa
Bővített megjelenés díja: 29.900 Ft + áfa
Prémium megjelenés díja: 49.900 Ft + áfa
Franchise bolthálózat esetén a boltok külön kerülnek jelölésre. Teljes bolthálózat jelölése esetén engedményt adunk.
Igény esetén kérjük, hogy megrendelését, a megjelenítendő szöveget (doc formátumban) és a fényképet az
info@natursziget.com címre (natursziget.com Szolgáltató Kft. részére) elküldeni szíveskedjen. Megrendelése alapján
díjbekérőt küldünk Önnek. Miután az átutalás beérkezik a számlánkra, 24 órán belül teljesítjük a megrendelését, így
az Ön boltjának a fotója valamint a részletes adatai is látszani fognak a szavazás idején.

Az Év BioBoltja, 2014 kitüntető cím három birtokosának, valamint a három-három második és harmadik helyezett
közönségdíjazottjának – Budapest, vidék és webáruház kategóriában – az értesítést december 10-én juttatjuk el. A
fődíj, a 2. és a 3. helyezetteknek járó díj nagy értékű online megjelenési lehetőség (hirdetési csomag) a Natúrsziget
életmódportálon. (A hirdetési csomagokban szereplő megjelenések a meghatározott időpontig vehetők igénybe,
pénzre át nem válthatók.)
Az okleveleket az értesítést követően kézbesítéssel juttatjuk el a nyerteseknek!
Natúrsziget fődíj „Az Év BioBoltja - Budapest,2014” és „Az Év BioBoltja - Vidék,2014” győztesei
részére: (A média megjelenés értéke: 250.000 Ft.)

oklevél

megjelenés a Natúrsziget december 10-i hírlevelében

PR cikk megjelenés az életmódportálon (2014. március 1-jéig)

az életmódportál főoldalán 1 hónapon keresztül külön dobozban megjelenítjük a bolt nevét és a fotóját,
hogy minél szélesebb körben ismertté váljék (2014. február 28-ig vehető igénybe)

3 hónapos ingyenes Natúrsziget webshop tagság (2014. január – március)
Natúrsziget díj „Az Év BioBoltja - Budapest,2014” és „Az Év BioBoltja - Vidék,2014” 2. helyezettjei
részére: (A média megjelenés értéke: 115.000 Ft.)

oklevél

megjelenés a Natúrsziget december 10-i hírlevelében

PR cikk megjelenéshez 50% engedményt biztosító kupon (2014. március 1-jéig)

2 hónapos ingyenes Natúrsziget webshop tagság (2014. január – február)
Natúrsziget díj „Az Év BioBoltja - Budapest,2014” és „Az Év BioBoltja - Vidék,2014” 3. helyezettjei
részére: (A média megjelenés értéke: 90.000 Ft.)

oklevél

megjelenés a Natúrsziget december 10-i hírlevelében

PR cikk megjelenéshez 25% engedményt biztosító kupon (2014. március 1-jéig)

1 hónapos ingyenes Natúrsziget webshop tagság (2014. január)
Natúrsziget fődíj a „Az Év Bio Webáruháza, 2014” győztese részére:
(A média megjelenés értéke: 250.000 Ft.)

oklevél

megjelenés a Natúrsziget december 10-i hírlevelében

PR cikk megjelenés az életmódportálon (2014. március 1-jéig)

az életmódportál főoldalán 1 hónapon keresztül külön dobozban megjelenítjük a bolt nevét és a fotóját,
hogy minél szélesebb körben ismertté váljék (2014. február 28-ig vehető igénybe)

3 hónapos ingyenes Natúrsziget webshop tagság (2014. január – március) vagy plusz 2 hétig megjelenés a
Natúrsziget főoldali dobozban (2014. február 28-ig vehető igénybe)
Natúrsziget fődíj a „Az Év Bio Webáruháza, 2014” 2. helyezettje részére:
(A média megjelenés értéke: 115.000 Ft.)

oklevél

megjelenés a Natúrsziget december 10-i hírlevelében

PR cikk megjelenéshez 50% engedményt biztosító kupon (2014. március 1-jéig)

2 hónapos ingyenes Natúrsziget webshop tagság (2014. január – február) vagy az életmódportál főoldalán
1 héten keresztül külön dobozban megjelenítjük a bolt nevét és a fotóját, hogy minél szélesebb körben
ismertté váljék (2014. februárban vehető igénybe)

Natúrsziget fődíj a „Az Év Bio Webáruháza, 2014” 3. helyezettje részére:
(A média megjelenés értéke: 90.000 Ft.)

oklevél

megjelenés a Natúrsziget december 10-i hírlevelében

PR cikk megjelenéshez 25% engedményt biztosító kupon (2014. március 1-jéig)

1 hónapos ingyenes Natúrsziget webshop tagság (2014. január) vagy az életmódportál főoldalán 3 napon
keresztül külön dobozban megjelenítjük a bolt nevét és a fotóját, hogy minél szélesebb körben ismertté
váljék (2014. februárban vehető igénybe)

Öröm számunkra, ha jelöltként részt vesz a Natúrsziget életmódportál
Az Év BioBoltja, 2014 szavazásán.

Sok szavazatot kívánva üdvözlettel:
Szaladnya Krisztina
értékesítési vezető
Web:www.natursziget.com
Mobil: +36 (70) 431 6789

