Twoje Inspiracje .com

Abonament dla
Producentów, Dystrybutorów i Sklepów

Sprawdź co zyskujesz ...

Twoi klienci poszukują gotowych rozwiązań. Jak wynika z przeprowadzanych badań osoby
urządzające własne wnętrza najczęściej poszukują gotowych rozwiązań, które chcą w 100%
przenieść do własnego domu. TwojeInspiracje.com w odróżnieniu od dotychczas istniejących
portali wnętrzarskich inspirują i informują. Twoi klienci znajdą wszystkie elementy
wyposażenia, które znajdują się na inspiracjach, a co najważniejsze zostaną przekierowani do
Twojego sklepu lub sieci dystrybucji.
Ponadto Twoje produkty mogą znaleźć się jako produkty podobne pod setkami zdjęć
aranżacyjnych jakimi dysponują TwojeInspiracje.com .

TwojeInspiracje.com to:
Najlepszy portal o dekoracji i wyposażeniu wnętrz

Nowy, innowacyjny kanał generujący i zwiększający sprzedaż
Kompilacja najlepszych i sprawdzonych rozwiązań z rynku
internetowego USA i UK wykorzystywanych min. przez HGTV.com,
Mydeco.com, Hometohome.co.uk

TwojeInspiracje.com to:
Precyzyjne
produktów

pozycjonowanie

ułatwiające

wyszukiwanie

Inspiracje i gotowe rozwiązania = wygoda i oszczędność czasu
Największa baza produktów, inspiracji i aranżacji
Bezpośrednie dotarcie do klientów poszukujących architektów,
projektantów, usług, inspiracji, produktów i rozwiązań do
dekoracji oraz wyposażenia domu
Innowacyjne narzędzia dające nowe doświadczenia
Marketing wirusowy

Przeczytaj dalej w jaki sposób nasi użytkownicy staną się Twoimi klientami
lub
obejrzyj portal TwojeInspiracje.com online.

Przejrzystość i funkcjonalność - nasz interfejs
Opierając się na fundamentalnej zasadzie funkcjonalności portali internetowych,
czyli prostocie w dotarciu do konkretnych informacji, powstały i wysokiej konwersji
TwojeInspiracje.com. Stworzyliśmy estetyczny, przejrzysty i funkcjonalny
interfejs. Niezwykła intuicyjność połączona z przyjemną, nienachalną szatą graficzną
relaksuje i daje satysfakcję ze spędzonego z nami czasu. To nas wyróżnia!!!

Spełniamy oczekiwania - dajemy nowe doświadczenia
Twojeinspiracje.com to nie tylko najlepszy portal w swoim rodzaju,
ale zupełnie nowy rodzaj doświadczenia, spełniającego oczekiwania
użytkowników.
TwojeInspiracje.com:
Inspirują

Zobacz

Przedstawiają wyczerpujące informacje o produktach
Dają możliwość łatwego wyszukiwania
Dają możliwość łatwego porównywania
Umożliwiają dodania do karty ulubionych

Zobacz
Zobacz
Zobacz

Umożliwiają szybkie i wygodne dokonani e-zakupu
Proponują pomysły na prezent

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Informują o wyprzedażach, konkursach i kuponach

Zobacz

Inspirujemy i sprzedajemy
Twoje Inspiracje.com zatrudniając najlepszych ekspertów oddają użytkownikom niewiarygodne narzędzie, które
jest inspirujące, użyteczne i relaksujące. Nigdy wcześniej urządzanie domu nie było tak łatwe i przyjemne. Wysoka
użyteczność, łatwość w obsłudze, zaangażowanie użytkowników i marketing wirusowy otwierają przed dystrybutorami
i producentami doskonały kanał generujący i zwiększający sprzedaż.
Doświadczenie oraz badania rynku pokazują iż konsumenci lubią gotowe rozwiązania i zestawy.
Dlatego naszym użytkownikom przedstawiamy większość produktów na rynku, sposób ich zakupu oraz aranżacji
we wnętrzach. Wystarczy zakupić akcesoria i odwzorować ich ułożenie aby przenieść do swojego domu ten klimat i
uzyskać charakter pomieszczeń, który im odpowiada. (Faktyczna użytkowość i funkcjonalność zapewniają optymalne
i efektywne wykorzystanie informacji i pozytywnie wpływają na proces decyzyjny aby ostatecznie doprowadzić do
zakupu lub wprowadzenia do obrotu.)
Dajemy niewiarygodnie łatwy dostęp do pełnej informacji o produkcie z przekierowaniem na zakup lub sieć
dystrybucji. Dajemy narzędzia, dzięki którym stworzysz własne zestawienia ulubionych i będziesz się mógł podzielić
się nimi z przyjaciółmi.
TwojeInspiracje.com to niewiarygodnie łatwy dostęp do szczegółowej i wyczerpującej informacji o produkcie czy
usłudze, to idealny i prosty sposób wyszukiwania, to szybkie i przyjemne zdalne zakupy.
TwojeInspiracje.com wszystko i wszyscy w jednym miejscu. Gotowe rozwiązania i niewiarygodna baza
produktów z wyszukiwarką - tego jeszcze nie było!

Twoje produkty mogą się znaleźć w dwóch
działach „Inspiracje”

Zobacz

Zobacz jako : ‘Produkty na
oraz „Pokoje” ........

zdjęciu’ lub jako ‘Podobne produkty’.

Oszczędzamy czas - Wygodne poszukiwania
Szukasz wygodnego białego krzesła do jadalni w stylu nowoczesnym?
Pomoże Ci w tym jedyna na polskim rynku wyszukiwarka, dzięki której w
paru krokach możesz precyzyjnie określić cechy poszukiwanego przez Ciebie
produktu. Zobacz
Potrzebujesz inspiracji? Szukasz ciepłej
wyszukiwarka znajdzie ją dla Ciebie. Zobacz

klasycznej

sypialni?

Nasza

Twoje produkty i aranżacje dodane do naszej bazy zostaną precyzyjnie
spozycjonowane według Kategorii, stylu, materiału, koloru, ceny. Podsuwając
tym samym użytkownikowi gotowe rozwiązania. Zobacz
Potrzebujesz inspiracji? Mamy dla Ciebie gotowe rozwiązania!!!

Dajemy nowe doświadczenia -Wirtualne wycieczki
TwojeInspiracje.com wprowadzają w świat wirtualnych wnętrz, dzięki
którym możemy odwiedzać domy i mieszkania, tak jakbyśmy w nich byli w
rzeczywistości. Zwiedzając wirtualne wnętrza możemy się obracać dookoła
i przechodzić z pomieszczenia do pomieszczenia, a wręcz wszystkiego
dotykać.
W wirtualnych wnętrzach po kliknięciu na interesujący nas przedmiot
uzyskamy szczegółowe informacje na jego temat łącznie z jego wymiarami,
ceną i przelinkowaniem do Twojego sklepu gdzie można go bezpośrednio
kupić. Poprzez niesamowite doświadczenie wirtualnej wycieczki, która
jest zarazem wspaniałą, niespotykaną dotąd na polskim rynku inspiracją,
użytkownik ma bezpośrednią możliwość dotarcia do Twojej oferty. Zobacz
Niemożliwe staje się rzeczywistością!

Dla kogo? - Użytkownicy
Wśród użytkowników portalu TwojeInspiracje.com znajdują się zarówno osoby
prywatne, poszukujące rozwiązań oraz przedmiotów do swoich domów jak i liderzy opinii,
którzy chcą być na bieżąco ze wszystkimi nowościami na rynku. Jest to atrakcyjna grupa
docelowa dla producentów i usługodawców związanych głownie z branżą wyposażenia
wnętrz.

Twoi klienci są naszymi użytkownikami. Kto nie
kocha marketingu wirusowego?
Miliony osób użyją TwojeInspiracje.com do odkrywania inspiracji, najnowszych trendów,
poszukiwania przedmiotów i gorących nowości. Użytkownicy TwojeInspiracje.com dzielą
się swoim ulubionymi przedmiotami i zestawieniami z przyjaciółmi za pośrednictwem sieci
społecznościowych i blogów. Pozwól użytkownikom TwojeInspiracje.com wprowadzać do
obrotu i sprzedawać dla Ciebie.
TwojeInspiracje.com zamierzają generować setki tysięcy wejść na strony internetowe
producentów, a co za tym idzie wpływać na wzrost sprzedaży oraz minimalizację
kosztów logistycznych i reklamowych.

Ścieżka produktu i marketing wirusowy
Twoje Inspiracje.com

Dajemy tak dużo za tak niewiele.
Abonamenty i Reklama.
Oferta współpracy oparta jest głownie na abonamentach zakupywanych na różne
okresy czasu, w których znajduje się konkretna liczba przedmiotów udostępnianych
przez producenta do zamieszczenia na stronie. Wybrane przedmioty dodawane są do
danej kategorii, a użytkownicy przeszukujący ją mogą zapoznać się produktami oraz
możliwością ich zakupu.
W abonamencie STANDARD za 900 zł przez 6 miesięcy możesz promować 20 swoich
produktów, oznacza to iż miesięczny koszt promocji jednego produktu to tylko 7,5 zł, a
dzienny koszt reklamy to zaledwie 25 groszy. Zobacz
W abonamencie PLUS za 1920 zł przez 6 miesięcy możesz promować 96 swoich produktów,
oznacza to iż miesięczny koszt promocji jednego produktu to tylko 3,33 zł, a dzienny koszt
reklamy to zaledwie 11 groszy. Zobacz
W abonamencie PREMIUM za 3060 zł przez 6 miesięcy możesz promować 180 swoich
produktów, oznacza to iż miesięczny koszt promocji jednego produktu to tylko 2,83 zł, a
dzienny koszt reklamy to zaledwie 9 groszy. Zobacz
Naszym klientom oferujemy również pakiet BASIC jako podstawowy wpis do bazy producentów
lub sklepów i pakiet INDIVIDUAL jako rozszerzony pakiet indywidualnej współpracy.

Reklama na TwojeInspiracje.com to również:
kampanie banerowe
artykuły sponsorowane
konkursy, kupony
Twoje produkty w wirtualnych wnętrzach
sponsorowane sesje zdjęciowe
pozycjonowanie produktów w działach
okresowe odsłony tematyczne (np. tematem miesiąca na Twojeinspiracje.com są meble
kuchenne)
newsletter
testy konsumenckie
szczegółowe statystyki użytkowników zaangażownych w markę/produkt
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