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Publicitate bloguri
Citește acest articol înainte să
cumperi publicitate pe un
blog, indiferent care ar fi acela.
Am scris despre aspectele care
merită un maxim de atenție
înainte de începe o campanie
pe un blog. Nu de alta, dar
este important ca așteptările să
fie bine definite. Click aici
pentru a citit articolul.

Statistici blog
În afara spike-urilor rare de
trafic care au dus și la peste
14.000 de vizitatori unici într-o
singură zi, am o medie de
peste 1.000 de vizitatori unici
(2.000 vizualizări de pagini) pe
zi, chiar dacă nu scriu nimic.
Poți să-mi verifici statisticile în
timp real aici, pe t5.ro sau/și
aici, pe trafic.ro. De obicei, cam
o dată pe săptămână blogul se
situează în top 10 bloguri
personale generaliste din
România, conform t5.ro.

Statistici Facebook
Absolut orice postez pe blog
se duce automat și pe rețelele
de socializare pe care le
utilizez. Am peste 37.000 de
like-uri pe Facebook (fiind în
top 25 pagini de bloguri
personale din România,
conform Facebrands).
Prezentare GabrielUrsan.ro

Despre GabrielUrsan.ro
Blogul GabrielUrsan.ro a luat naștere în 2009, iar subiectele
principale erau legate de dezvoltare personală și tehnologie.
Ulterior, subiectele s-au îmbogățit cu articole legate de
internet, marketing, blogging, lifestyle, sănătate, evenimente
și păreri sau povești personale din viața de zi cu zi.
În acest moment nu trăiesc din blogging, dar este foarte
frumos să ai o pasiune din care să poți să faci și bani,
recunosc. Nu știu momentul când blogul meu a devenit mai
cunoscut în mediul online. Nu cred că a fost nici atunci când
am câștigat BlogWars, nici atunci când blogul a fost desemnat
în top 10 cele mai influente bloguri din România în domeniul
tehnologiei, nici atunci când am avut cea mai distribuită
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postare din România pe un anumit tip de subiect. Blogul meu
a devenit mai cunoscut în mediul online doar pentru că am
scris pe el aproape zilnic și m-am străduit să-l cresc și să-l
îmbunătățesc constant. Îmi place să scriu, să fiu conectat.

Beneficii
Publicitatea pe blogul meu îți
oferă o serie de beneficii de care
ai putea profita. Important este să
te gândești ce vrei să facem
împreună, să scoatem o idee
b u n ă ș i s ă p r o fi t ă m d e
oportunitățile care apar.
Un articol pe blogul meu îți poate
aduce beneficii precum:
• brand awareness
• SEO
• popularitate

Publicul blogului GabrielUrsan.ro este format din aproximativ
60% bărbați și 40% femei. Din care 40% sunt persoane cu
vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, 25% sunt persoane cu
vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, 18% sub 24 de ani și 17%
sunt persoane peste 44 de ani. Poți să-ți dau acces Analitycs.

Publicitate și prețuri
În general singura fomă de publicitate este conținutul de pe
blog, preponderent articole sponsorizate - cunoscute și sub
numele de advertoriale. Prețul pentru un advertorial pe
GabrielUrsan.ro pleacă de la 100 de euro și poate ajunge la
300 de euro. Suma variază în funcție de subiectul articolului,
complexitatea lui, lungimea lui, ce trebuie eu să fac etc.
Nu te descuraja dacă prețurile sunt prea mari și te așteptai la
altceva. Pentru un astfel de blog prețurile sunt decente și îți
recomand să verifici, nu să mă crezi pe cuvânt.
Dar dă-mi un mail indiferent care e bugetul tău. Poate
te pot ajuta măcar cu un sfat, o vorbă bună sau altceva.

• clienți potențiali
• adresare colocvială
• încredere
• trafic
• texte originale
• păreri de la cititori
• întrebări care te ajută

Sunt o persoană reală, iar din
câte știu nu am o imagine
controversată. Blogul are
vechime, autoritate, este ”curat”,
se încarcă repede, e mobile
optimised și are o comunitate
reală. Investesc constant bani și
timp în îmbunătățirea și
promovarea acestuia.
Prezentare GabrielUrsan.ro
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