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Termékprofil

A FOURFOURTWO minden szinten jelen van a futball világában.
A sztárok velünk valóban szóba állnak, hitelesek vagyunk, felkészültek
és tájékozottak. Exkluzív sztorikat mesélünk a futball legkülönfélébb
területeiről.

Látogatóink

A KIFINOMULT FOCIRAJONGÓ
• befolyásos és intelligens
• a barátai adnak a véleményére
• szomjazza a szakértői elemzéseket
• fontos számára a megbízható minőség
• felfedező szellemű
A FUTBALLŐRÜLT
• 18-49 éves játékos vagy szurkoló
• minőség- és márka-orientált fogyasztó
• aktív közösségi média használó
• élénk társasági életet él

Desktop látogatói összetétel
•
•
•
•
•
•

76% férfi – 24% nő
58% 18-49 év közötti (33% 15-29 év közötti)
77% városban él
54% ABC státuszú
47% főbevásárló
57% legalább középfokú végzettséggel rendelkezik

Mobil látogatói összetétel
•
•
•
•

95% férfi – 5% nő
73% 15-29 év közötti
85% városban él
49% legalább középfokú
végzettséggel rendelkezik

Főbb mutatók (heti átlag)
multiplatform
18 276 RU
60 051 PV

Forrás: gemius-DKT/OLA,
2019. január heti átlag (teljes)
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Árak/hét
Felület

Méret (px)

Listaár (ár/hét/Ft)

Super leaderboard

970x90

300 000

Medium Rectangle

300x250

350 000

Half page

300x600

600 000

IAB Billboard

970x250

650 000

Roadblock

640x360

650 000

Pr cikk

250 000

AV

5 Ft/AV

Speciális elhelyezés

100% felár

Rovatszponzoráció

Kérjen ajánlatot kollégáinktól!

Anyagleadási információk: anyagleadas.mediaworks.hu

Barter megállapodásra online felületeinken AV alapon van lehetőség, amelyhez 970x90; 468×120; 300×250 méretű kreatív mixet kérünk.

Egyedi rovatszponzorációs és tartalmi lehetőségekért érdeklődjön a kiadóban!

Anyagleadási információk: anyagleadas.mediaworks.hu
Anyagleadás:
Anyagleadási határidő, a megjelenés előtti 5. munkanapon.
Szponzoráció és rich mediás anyagleadási határidő a megjelenés előtti 14. munkanapon.

Méret: max. 300 kB
Formátum: jpg, PNG, gif, Html, Html5
(ZIP-elve max. 1 mappa mélységig)

Az árak forintban, áfa nélkül értendők, és visszavonásig érvényesek. Az egyéb hirdetési feltételekről a Mediaworks Hungary Zrt. az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltak szerint rendelkezik.

Politikai pártok hirdetéseit nem áll módunkban befogadni.

Mediaworks Hungary Zrt. 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
HIRDETÉSFELVÉTEL: tel: (1) 460 2541, (1) 460 2529,
fax: (1) 460 2579
e-mail: hirdetes@mediaworks.hu

