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A Zöldunió Magyarország egyetlen zöld kommunikációs és hirdetés-értékesítő platformja, mely Partnerei
zöld üzeneteit célzottan juttatja el az ökotudatosan gondolkodó olvasók számára.

Milyen eszközrendszerrel?

Milyen formában?

Zöld portfólió

A Zöldunió egyedülálló kommunikációs és reklám eszköze online Médiaportfóliója, amelyet közismert Zöldportálok
alkotnak. Ezen felületeken közzétett tartalmak célzottan, a környezettudatossággal, a fenntarthatósággal, a
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos témákra fogékony olvasókhoz jutnak el.

Tartalommarketing

A Zöldunió Kommunikációs platformként az Ügyfél részéről biztosított írások mellett egyedi natív cikkek
létrehozását és publikálását alkalmazza. Cikkei a Zöldportálok Facebook oldalain posztolásra - majd igény szerinti
módon fizetett kiemelésre - is kerülnek.

Tradicionális hirdetés

A Zöldunió hirdetés-értékesítőként banner zónák kizárólagos és hosszú távú hasznosítását is végzi. Az IAB
ajánlásnak megfelelő hirdetések a címlapokon és minden aloldalon megjelennek.

Milyen eredménnyel?
Magas eléréssel (zöld olvasói célcsoportok)

Országosan éri el a környezettudatosan gondolkodó olvasókat

Erősítve a zöld reputációt, ismertséget, elismertséget

Zöld közvetítő közegként kommunikál és népszerűsít az Ügyfél helyett

Segítve a Partner weboldalának keresőoptimalizálását

Tartalommarketing: kulcsszó-használat, linképítés támogatása

Formálva a zöld szemléletet

Informál, edukál, erősíti a környezettudatos gondolkodásmódot

Partnereinket idézve:
“A Médiaunió Alapítvány minden olyan összefogást támogat, amely különböző, egymással akár versenyben álló non-profit és piaci szereplőket
együttműködésre ösztönöz. A Zöldunió egy platform alá hozza az öko-szemléletű tartalomszolgáltatókat, példát mutatva ezzel az
együttműködésben rejlő potenciálra. Kiemelten fontos számunkra a Zöldunióval való szoros együttműködés, a környezetvédelem
ügyének szélesebb körben történő népszerűsítése céljából. A Médiaunió és a Zöldunió közös célja, hogy az emberek felismerjék, hogy
egyéni fogyasztási döntéseik miként járulnak hozzá a globális fenntarthatatlansághoz jobban figyeljenek a fenntarthatóságra, és megértsék
személyes felelősségüket.”

2. oldal

Médiaportfólió
Bővebb információ - link

Olvasók
A környezetvédelem iránt elkötelezettek

-

A környezetvédelem iránt elkötelezett olvasók közt jelen vannak:

18-65 év közötti (kiemelten: 25-49 év közöttiek)

Pedagógusok és környezeti nevelők

60% nő, 40% férfi

Vállalati döntéshozók

Budapest, Pest megye, vidéki nagyvárosok és azok agglomerációi

Környezet- és természetvédelmi szervezetek vezetői, önkéntesei

A,B státusz

Kormányzati- és költségvetési szervek döntéshozói

A Zöldunió Médiaportfólió-tagok aggregált adatai alapján.
A specifikus Zöldoldalak (pl. hulladékgazdálkodás, energetika) eltérő adatokkal rendelkeznek

Partnereinket idézve:
“Közösségi bankként a MagNet Bank egy egészen speciális réteget céloz meg: azokat a kiemelten környezettudatos, pénzügyileg és
társadalmilag egyaránt felelős, nyitott, kicsit "out of the box" szemléletű fogyasztókat, akiket manapság LOHAS-célcsoportnak szokás nevezni.
A kampányaink során a múltban sokszor nehézségekbe ütköztünk, mikor online szerettük volna megszólítani ezt a közösséget. A Greenfo és
az ecolounge oldalakkal sokéves jó tapasztalataink voltak, ám nehezen tudtuk ezt a kört tágítani olyan további zöld portálokkal,
amelyek valóban értékrendben velünk rezonáltak. A zöldunióval végre olyan hiánypótló eszközrendszert kaptunk, mellyel tervezetten
és összehangoltan érünk el a célcsoportokhoz.”
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Kampány munkafolyamat bemutatása
A

B

C

D

E

F

G

H

Banner

Ügyfélírás

Forrásírás

Interjú - Interjúírás

Szponzorált egyedi-írás

Élménybeszámoló-írás

Posztkép és posztszöveg

MTI OTS közlemény

Az Ügyfél által biztosított
hirdetés.

Az Ügyfél által biztosított
cikktartalom.

Az Ügyfél által biztosított
infor mációk alapján a
Zöldunió Iroda által
elkészített egyedi írás.

Az Ügyféllel (Ügynökségi
Partner esetében saját
Ügyfelével) lefolytatott
személyes riport, és az
alapján elkészített írás.

Az Ügyfél által biztosított
információk alapján, a
kampányban résztvevő
szerkesztőségek által
elkészített egyedi írás.

Véleménycikk, amelyet a
kampányban résztvevő
Főszerkesztők a személyes
tapasztalataik alapján
készítenek el.

Az Ügyfél által biztosított
információk alapján képek
és linkkelt posztszövegek
létrehozása a Facebookon történő megjelenítés
és kiemelés céljából.

Előzőleg már megírt
Forrás-írás és Interjúírás
alapján a Zöldunió Iroda
által elkészített közlemény
jellegű írás.

(Alapcikk)

(Alapcikk)

(Alapcikk)

(Véleménycikk)

(Véleménycikk)

Zöldunió Iroda általi ellenőrzés

Ügyfél általi ellenőrzés

A magatartási kódexnek is megfelelve a Zöldunió Iroda ellenőrzi
az adott tartalmat.

Az elkészült tartalmat az Ügyfél ellenőrzi (egy korrektúrakör) és hagyja jóvá. A Véleménycikk (“E”, “F”) esetében a Zöldunió Iroda az Ügyfél-észrevételeket javaslatként kezeli és dönt a közzétételt megelőző esetleges
módosításról.

Publikálás: Kampányba bevont Zöldoldalak

Publikálás: MTI OTS

A tartalom közzététele majd fizetett kiemelése a Kampányba bevont Zöldoldalak elsődleges Facebook oldalain

Kampányjelentés elkészítése majd átadása az Ügyfél számára

Partnereinket idézve:
“A Knauf Insulation abban a szerencsés helyzetben van, hogy már együttműködik a Zöldunióval, így az elmúlt időszakban a szemünk előtt
rajzolódott ki, hogy a zöld tartalomszolgáltatók alkotta jól működő egész miként fejlődik tovább. Az egyedülálló kezdeményezéssel
célzottan és tervezetten vagyunk képesek kommunikálni azt, hogy a környezetvédelem és az energiahatékonyság kéz a kézben is
járhat egymással, ráadásul úgy, hogy számos gazdasági előnyt teremt az egyén, a befektető, és az állam számára is.”
“A dm gazdasági közösségként kiemelt területként kezeli a környezettudatosságot, döntési folyamataiban fontos szerepe van a
fenntarthatóságnak, és nagyon örülünk, hogy léteznek olyan kommunikációs csatornák, ahol célzottan elérhető a témára fogékony
közösség. A Zöldunió hiánypótló felületként fogja össze a „zöld” portálokat. Egy új kifejezés került a középpontban az utóbbi években, a
LOHAS, amely mozaikszó az egészségtudatos és a fenntarthatóság iránt elkötelezett fogyasztói és vásárlói csoportot jelöli. Azt a csoportot,
amelynek természetesen mi is szeretnénk megmutatni, hogy drogériaként milyen alternatívákat kínálunk, milyen termékek, csomagolások
fejlesztésével szeretnénk hozzájárulni a zöldebb hétköznapokhoz, s hogy milyen ügyeket támogatunk.”
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Kapcsolat:
Kiss Ádám József
alapító - tulajdonos

tel: +36-30-695-1225
email: zoldunio@zoldunio.hu
web: www.zoldunio.hu
DAT Design and Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: Magyarország, 1221 Budapest, Kiránduló utca 51.
adószám: 13189187-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-722874
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