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43 920 

parfémů

28 680
kosmetických
produktů

26  045   uživatelských  recenzí ,

které uživatelé vyhledávají
před svým nákupem

2  936  tematických  článků

čtenost článků 7 - 24 000
* nový článek / týden

návštěvnost  220 000 / měsíc

125 000 reálných uživatelů
* + 5 - 10 000 RU každý měsíc

Nedopustíme, aby váš produkt zapadl, díky
kosmetickému webu a sociálním sítím 



AROMEBOX - SÍŤ BLOGGEREK

Balíčkování a rozesílku bloggerkám.

Recenze bloggerek na Arome.cz.

Post na instagramu @aromecz.

Posty na 26 instagramových účtech.

Zakončení redakčním článkem "Hity měsíce" -

nejlépe recenzované produkty v měsíci.

Díky bloggerskému testování získáte relevantní recenze
na Arome.cz a zásah na sociálních sítích prostřednictvím 
30 instagramových profilů. 

celkem 179 700 sledujících
přes 1 000 000 zobrazení měsíčně / 180 000

zásah

Síť  26 influencerek

Vy nám zašlete produkty, které chcete zviditelnit,

my zajistíme vše ostatní:
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cena: 50 000 Kč



ČLÁNKOVÝ SERIÁL
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Seriál článků, které jsou po dobu týdne umístěné na HP
webu a trvale zůstanou v našem archivu. V článcích
představíme vaši značku, ale i novinky a produkty.
Můžeme zvolit formát PR článku, reportáže, 
videorecenze apod. 

cena: 25 000 Kč / za článek

https://www.arome.cz/clanky/


RECENZE

Stačí i jeden kosmetický produkt, nejlépe však celou řadu.
V redakci otestujeme a sepíšeme článek, přes který
odvedeme na další informace o kosmetice a na e-shop. Ke
článku jsme schopni nabídnout i formát videorecenze. 
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cena: 10 - 40 000 Kč dle rozsahu

https://www.arome.cz/clanky/rubriky/recenze/
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SOUTĚŽ O BALÍČKY CEN

Čtenářky se hlásí do slosování o balíček cen. Díky soutěži je
můžeme navést na e-shop, požádat o registraci nebo
nechat přidat recenze vybrané kosmetiky.

cena: 25 000 Kč

https://www.arome.cz/souteze/


INSTAGRAMOVÁ SOUTĚŽ
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Vyhlásíme soutěž na našem Instagramu Arome.cz, který
má přes 8 tisíc sledujících. Celou soutěž připravíme v
redakci - natextujeme, vyhodnotíme a rozešleme dárky.

cena: 10 000 Kč

https://www.instagram.com/aromecz/


TĚŠÍME SE NA
SPOLUPRÁCI 

 Kontaktujte nás na e-mailech

Klara.Penkavova@idnes.cz
Andrea.Kudrnova@idnes.cz

mailto:Klara.Penkavova@idnes.cz

