Αν θα κάνεις Like, κάνε

Έτος πρώτης εμφάνισης: 2012
Συχνότητα: 24/7
Target Group: Ενήλικες 18-54 AB Γ1 & Γ2 κ/ο τάξη

Επικοινωνία
Ιστοσελίδα www.Like.com.cy
Κεντρικά γραφεία: Διογένους 1, 2404 Έγκωμη
Διεύθυνση αλληλογραφίας: ΤΘ 21094, 1501 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22744000, email: like@phileleftheros.com

‘‘

www.Like.com.cy

ΙD ιστοσελίδας

‘‘

Αν θα κάνεις Like, κάνε Like.com.cy
Το like.com.cy, η lifestyle ιστοσελίδα
του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ο
Φιλελεύθερος» ενημερώνει καθημερινά
τις αναγνώστριες του για όλα τα νέα της
ελληνικής και ξένης showbiz.
Με την πιο έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα
στον τομέα του lifestyle και της ενημέρωσης
και με την στήριξη των 9 πρώτων σε
κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα περιοδικών
της Κύπρου το like.com.cy αποτελεί σήμερα
την πιο ενημερωμένη διαδικτυακή πύλη για
όλη την lifestyle ενημέρωση.
Στο like.com.cy η επισκέπτρια μπορεί να
διαβάσει όλα τα νέα της ελληνικής και ξένης
showbiz, ειδήσεις κοινωνικού περιεχομένου
με το πιο ενημερωμένο και έγκυρο ρεπορτάζ,
θέματα για τη μόδα και την ομορφιά, τη
διατροφή, τη ψυχολογία, την υγεία και τις
σχέσεις. Ακόμη, στην ιστοσελίδα μπορεί να
βρει τις πιο ενημερωμένες προτάσεις για
έξοδο, την πληρέστερη λίστα εστιατορίων
για όλες τις πόλεις της Κύπρου και όλες
τις ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες
αστρολογικές προβλέψεις.

Διαφημίσεις
Ειρήνη Κωνσταντινίδου
irene.c@phileleftheros.com
Τηλ: 22744457
Φαξ: 22590470

Μενέλαος Μιχαήλ
menelaos.michael@phileleftheros.com
Τηλ: 22744465
Φαξ: 22590470

Πιο

ικό, δεν γίνεται!

Follow us on

Αν θα κάνεις Like, κάνε
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Unique Visitors
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Pageviews

2.57

Pages/Session

00:08:00

Avg. Session Duration

2.78

Sessions per User

Η ανοδική πορεία της ιστοσελίδας είναι εμφανής σε όλους τους τομείς.
Σχεδόν οι μισοί επισκέπτες της ιστοσελίδας παρέμειναν πιστοί και επέστρεψαν
και πάλι με τον χρόνο παραμονής σε κάθε επίσκεψη να φτάνει τα οκτώ λεπτά.
Οι μοναδικοί επισκέπτες ξεπέρασαν τις 150.000.
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Η ιστοσελίδα www.Like.com.cy συνεχίζει την
άνοδο καταγράφοντας εκπληκτικά νούμερα
από την ημέρα παρουσίας της στο διαδίκτυο
και ιδιαίτερα τον μήνα Ιανουάριο ’18.
Οι εμφανίσεις των σελίδων σημείωσαν
ανοδική πορεία ξεπερνώντας το 1.100.000.

Site Usage
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New & Returning Visitors
Περισσότερο από
30% των επισκεπτών
επέστρεψαν στην
ιστοσελίδα ενώ οι
νέοι επισκέπτες
ξεπέρασαν τις
300.000.

ΠΗΓΉ

ΠΕΡΊΟΔΟΣ IANOYAΡΙΟΣ 2018

Κατά τον μήνα
Ιανουάριο ’18
οι εμφανίσεις των
σελίδων ανήλθαν στο
1.121.468, σημειώνοντας
αύξηση σε σχέση με τον
Δεκέμβριο ’17 (168.854).
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

New visitors

65,5%

734.562 Sessions

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Returning Visitors

34,5%

386.906 Sessions

Οι διαφημιστές και διαφημιζόμενοι μπορούν πλέον να αντιληφθούν
την επιτυχία που θα έχουν χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του like.com.cy,
καθώς παρουσιάζει αξιόλογες μετρήσεις όλους τους μήνες παρουσίας
του στο διαδικτυακό κόσμο.

