Παρουσίαση Ενημερωτικής Πύλης USAY.gr
Η ιστοσελίδα USAY.gr ξεκίνησε τη λειτουργία της πιλοτικά στις αρχές του 2014, οπότε και
δημοσιεύονταν περιορισμένης κλίμακας ειδήσεις και άρθρα από την τρέχουσα
επικαιρότητα της περιόδου. Τους αμέσως επόμενους μήνες, η αύξηση του ενδιαφέροντος
για την ιστοσελίδα, καθώς και η στήριξή της από το πρόσωπο του γνωστού δημοσιογράφου
Άκη Παυλόπουλου, αυξήθηκε κατακόρυφα και οι ανάγκες πολλαπλασιάστηκαν. Έτσι η
ιστοσελίδα προχώρησε στο τέλος του 2014 σε ολοκληρωτικό ανασχεδιασμό και ένα πλάνο
προώθησης που απέδωσε αξιοπρόσεχτα αποτελέσματα.

Δημοσιεύοντας πρωτότυπο περιεχόμενο και χτίζοντας σταδιακά συνεργασίες με ένα ευρύ
φάσμα του πολιτικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού φάσματος, έφτασε να αριθμεί
δεκάδες χιλιάδες ακολουθητές στα κοινωνικά δίκτυα και δεκάδες χιλιάδες μοναδικές
ημερήσιες επισκέψεις. Η διείσδυση στα κοινωνικά δίκτυα ενισχύεται ακόμη περισσότερο
από την ραχοκοκαλιά της ενημέρωσης σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού: τα προσωπικά
προφίλ των γνωστών δημοσιογράφων Άκη Παυλόπουλου και Ελένης Φωτοπούλου, εκτός
από την αυτόνομη παρουσία του USAY.gr, δίνουν τον παλμό της ενημέρωσης σε δεκάδες
χιλιάδες προσωπικούς φίλους των κοινωνικών αυτών προφίλ.
Η ιστοσελίδα USAY.gr ήταν και θα μείνει πάντοτε υπό την προσωπική σφραγίδα
συγκεκριμένων και επώνυμων ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονται με υπευθυνότητα και
σοβαρότητα για την έγκυρη ενημέρωση των επισκεπτών αλλά και των διαδικτυακών φίλων
των κοινωνικών δικτύων.

Από τους πρώτους μήνες του 2015 παρατηρείται αύξηση μηνιαίας επισκεψιμότητας με
σταθερό ρυθμό πάνω από 5% και αρκετά μεμονωμένες εξάρσεις (peaks) επισκεψιμότητας
σε θέματα κρίσιμου ενδιαφέροντος σε διάσπαρτα χρονικά σημεία εντός του μήνα.

To brand USAY.gr ταυτόχρονα διατηρεί σταθερά ανοδική πορεία στις αναζητήσεις των
χρηστών, πράγμα που σημαίνει ότι όλο και περισσότερος κόσμος αποκτά βιωματική σχέση
με την ενημερωτική μας ιστοσελίδα: βρίσκει στο USAY.gr το σταθερό ενημερωτικό σημείο
αναφοράς για ό,τι σημαντικό βγαίνει στην ειδησεογραφία.
Η ψύχραιμη, καθαρή, σύγχρονη,
αμερόληπτη ματιά ολόκληρης της
δημοσιογραφικής ομάδας κερδίζει
ολοένα και περισσότερο την
εμπιστοσύνη των διαδικτυακών
επισκεπτών.
Ο σκοπός των συντακτών του USAY.gr δεν είναι η τυφλή αναπαραγωγή των ειδήσεων αλλά
η διαρκής προσπάθεια για ανάδειξη των θεμάτων μέσα από πρωτότυπο ρεπορτάζ και
μαρτυρίες των πρωταγωνιστών. Γι αυτό το λόγο η διείσδυση του περιεχομένου μας στον
δημοσιογραφικό κόσμο είναι μεγάλη. Ό,τι ανεβαίνει στο USAY.gr ανεβαίνει ταυτόχρονα σε
ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, είτε με την έγκριση και την επίσημη συνεργασία μας, είτε
χωρίς αυτή. Η αυθόρμητη αναπαραγωγή του περιεχομένου μας ήταν έντονη από τους
διαδικτυακούς επισκέπτες μας. Άρθρα μας θα βρείτε συνεχώς μπροστά σας, είτε στα
κοινωνικά δίκτυα, είτε στα Blogs, είτε σε Forums, είτε σε μεγάλες, ανταγωνιστικές,
ειδησεογραφικές πύλες εγνωσμένου κύρους.

Οι επισκέπτες του USAY.gr
Οι επισκέπτες του USAY.gr είναι ανάλογοι του ύφους και του περιεχομένου του. Σε εμάς ο
επισκέπτης θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο βάθος και την ουσία του ιστοτόπου και του
κάθε άρθρου ξεχωριστά. Προτεραιότητα σε δημοσιογραφικό επίπεδο δίνεται σε θέματα
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής υφής και γι αυτό ακριβώς το λόγο, το προφίλ των
επισκεπτών μας αντλείται κυρίως από τις περισσότερο οικονομικά ενεργές πληθυσμιακές
ομάδες.
Η θεματολογία αλλά και η προσωπικότητα των δημοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται για
εμάς προσελκύουν όλο το ηλικιακό και φυλετικό εύρος, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανδρικό
κοινό και τις μεσαίες ηλικίες 35-54.

Πέρα από τη γενική αυτή εκτίμηση, ενώ οι γυναίκες φαινομενικά υστερούν σε αριθμητικό
επίπεδο, εντούτοις ασχολούνται επισταμένως με το περιεχόμενό μας, προσδίδοντας έτσι
στη χρήση της ιστοσελίδας εκ μέρους του γυναικείου φύλου ιδιαίτερη βαρύτητα. Η
αριθμητική αυτή υστέρηση των γυναικών αντισταθμίζεται από το ηλικιακό, κοινωνικό και
οικονομικό προφίλ των περιηγητριών της ιστοσελίδας μας. Αυτό φαίνεται και από την
υψηλή ανταπόκριση σε θέματα αμιγώς γυναικείου προσανατολισμού σε επίπεδο
θεματολογίας.

Διαφήμιση στο USAY.gr
Το USAY.gr είναι ο καταλληλότερος διαδικτυακός τόπος για να προωθήσετε προϊόντα
λιανικής υψηλού κύρους, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αλλά και προϊόντα τα οποία
προορίζονται για χονδρική πώληση. Πέρα όμως από τα προϊόντα, η ιστοσελίδα μας είναι
κατάλληλη και αρκετά αποτελεσματική και στην προώθηση παροχής υπηρεσίας.

Τα

διαφημιστικά μας πακέτα ξεκινούν, αναλόγως της περίστασης και της συμφωνίας, είτε με
χρονικό πλαίσιο, είτε με αριθμητικό πλαίσιο χρήσης (εμφανίσεις/impressions) είτε με
συνδυασμό των δύο. Συζητήστε μαζί μας την επιδίωξή σας και θα σας προτείνουμε την
καταλληλότερη λύση. Οι διαφημιστικές μας τιμές είναι απολύτως προσαρμοσμένες τόσο
στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής αγοράς όσο και στις συνήθειες του Έλληνα χρήστη του
διαδικτύου.
Ο τρόπος διαφήμισης αφορά:


Εμφάνιση διαφημιστικών πλαισίων σε ποικίλες διαστάσεις (728Χ90, 300Χ250,
468Χ60 κ.α.)



Προώθηση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook & Twitter) τόσο μέσα από
επίσημο κανάλι της ιστοσελίδας όσο και από τα δημοφιλή επιμέρους προφίλ των
συντακτών μας.



Χρήση pop-ups (αναδυόμενων παραθύρων) εντός της ιστοσελίδας



Ειδικός σχεδιασμός διαδικτυακών events για αλληλεπίδραση των επισκεπτών μας
με τη δική σας διαδικτυακή παρουσία.



Αφιερώματα και ειδικές παρουσιάσεις σε διάφορες θεματικές περιοχές.

Σας ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον σας στην ενημερωτική μας πύλη,

