kreoCEN.pl to portal stworzony dla osób inwestujących w dom lub mieszkanie,
przejrzyście prezentujący produkty z szeroko pojętej kategorii DOM i OGRÓD. To nie tyle
porównywarka cen, co rozbudowany serwis, stanowiący agregator ofert sklepów z jednej
tylko branży, oraz miejsce gdzie można znaleźć porady ekspertów i inspiracje.

$
Jedna branża

Wysoki współczynnik konwersji

Oszczędność

Prostota i rzetelność

Ponad 2 000 000 produktów

160 000 UU /m-c
300 000 PV /m-c

bok@kreocen.pl			

tel. 12 633 50 30

Dlaczego warto zintegrować sklep z portalem kreoCEN.pl ?
JEDNA BRANŻA
Docieramy do doskonale stargetowanej grupy klientów, którzy szukają w sieci konkretnych
produktów. Grupa docelowa ograniczona do użytkowników zainteresowanych jedną kategorią
produktową generuje znacznie bardzoiej wartościowy ruch. Stawiamy nie na ilość, a na jakość
przekierowań.
WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK KONWERSJI
Duża ilość zamówień dokonanych za naszym pośrednictwem (współczynnik konwersji na poziomie
od 3 do 7 %) to efekt wysokiej jakości kierowanego przez nas ruchu.

$

OSZCZĘDNOŚĆ
Mniejszy, ale lepiej stargetowany ruch, to dla Państwa mniejsze koszty i większe zyski. Nie
pobieramy opłaty za każde klikniecie, ale za unikalne przekierowanie z danej oferty na stronę
sklepu. Adresy IP klientów aktualizujemy raz na 24h, co sprawia, że jedno doładowanie wystarczy
na dłużej.
PROSTOTA I RZETELNOŚĆ
Integracja oferty sklepu odbywa się po naszej stronie. Dbamy o to, aby produkty były przypisane
do właściwych odpowiedników w porównywarce, staramy się ograniczać błędy i duplikaty. Dzięki
właściwej klasyfikacji, klientom łatwiej wyselekcjonować odpowiednią pozycję, zmniejsza się ilość
przypadkowych kliknięć.



POMOC TECHNICZNA
Prowadzimy stały monitoring plików XML, przez co nasi technicy mogą błyskawicznie zauważyć
i zgłosić nieprawidłowości w ofercie sklepu oraz pomóc w ich rozwiązaniu.
WSPARCIE MAŁYCH DZIAŁALNOŚCI
Dla sklepów, które nie posiadają modułów integracji z popularnymi porównywarkami cen,
oferujemy za darmo utworzenie skryptu do automatycznego generowania oferty sklepu w postaci
pliku XML.

Oferta cenowa - jednorazowy pre-paid
Koszt za unikalne
przekierowanie

Minimalna kwota przedpłaty

Ilość przekierowań

20 gr

1 000 zł

5 000

25 gr

800 zł

3 200

30 gr

600 zł

2 000

35 gr

350 zł

1 000
Podane ceny są cenami netto

bok@kreocen.pl			

tel. 12 633 50 30

