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Co je Tapito?
Tapito umožňuje lidem se zájmem o ČESKÉ
zpravodajství a magazíny číst ty nejlepší články z
jejich oblíbených titulů na jednom místě
• Aplikace je zdarma

• Redaktoři vybírají veškerý obsah ručně, soustředíme se pouze na
lokální obsah
• Čtenáři si zvolí témata, která je zajímají
• Zajímavé články si uživatelé mohou ukládat do oblíbených
• Pokud uživatele titulek a fotka zaujme, proklikne se přímo na
stránky obsahového partnera

Výhody pro uživatele
Tapito je rychlým poskytovatelem informací a
zároveň oživuje zamykací obrazovku
• Články s fotografiemi v plném rozlišení, se zobrazují přímo na celé
zamykací obrazovce mobilního telefonu, okamžitě, po jeho zapnutí.
• V aplikaci je ke každému článku uložen i perex, který stručně vystihuje
jeho obsah. Uživatel může číst i bez připojení k Internetu, například při
jízdě vlakem nebo v metru.
• Denně uživatelům přineseme přes 140 nejlepších článků a zpráv.
Lidé už nemusí zdlouhavě procházet všechny své oblíbené stránky jednu po druhé.

Exkluzivní pozice a velikost inzerátu
• Umístění inzerátu na zamykací obrazovce zaručuje plnou
pozornost a interakci. Zároveň umožňuje využít plné
rozlišení displaye i pro ty nejstylovější inzeráty.
Nejlepší visibilita inzerátu
Oslovte vaše zákazníky ve chvíli, kdy se soustředí pouze na display telefonu. Inzeráty v aplikaci Tapito mají zákazníci stále na očích a jejich CTR je
několikanásobně vyšší než u standardních bannerů.

Precizní cílení na zvolenou cílovou skupinu
Maximalizujte účinnost a efektivitu vaší reklamní kampaně díky možnosti jasně a přesně oslovit konkrétní cílovou skupinu.

Přesné statistiky a přehled o zákaznících

Analyzujte oslovené publikum a optimalizujte tak ROI, díky přesným statistikám každé reklamní kampaně. Vždy budete vědět kde a koho jste vaší
kampaní oslovili.

Reklama přes celou obrazovku telefonu v HD kvalitě
Zapomeňte na miniaturní bannery krčící se v rohu nějaké aplikace. Ohromte skvělým inzerátem v plém rozlišení, kdy zákazníci nejsou rozptylováni
jiným obsahem. Veškerá jejich pozornost je upřena na váš inzerát umožňující okamžitou interakci a posílení image vaší značky.

Business model
• Prodej unikátního reklamního prostoru přímo na zamykací obrazovce
smartphonů.
Ceník reklamy aplikace Tapito
Typ

Model prodeje

Detail

CPT (Thousand)

Exkluzivní pozice

Základní cena
70 Kč

Zobrazení

Minimální budget kampaně: 40.000,- Kč
Příplatky za cílení níže

Možnosti cílení
Cílení

Základní

Možnost

Detail

Pohlaví

Muž/ žena

Věk

Dle roků

Region

Dle města / kraje / okresu

Poplatky

30% k základní ceně

Kontakt
Velice rád zodpovím veškeré dotazy ohledně aktuální návštěvnosti nebo
možnostech inzerce.

Tomáš Malíř
Founder & CEO
Tel: +420 724 346 647
Email: tomas@tapmedia.cz

