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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
17 200 RU
64 500 PV

Forrás: gemius-DKT/OLA,
2017. május 29. – július 30. heti átlag (teljes)
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Árak/hét
Felület

Méret (px)

Listaár (ár/hét/Ft)

IAB Billboard

970x250

650 000

Super leaderboard

728x90

300 000

Roadblock

640x360

650 000

Half page

300x600

600 000

Medium Rectangle

300x250

350 000

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.
Politikai hirdetést nem fogadunk be.

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
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ANYAGLEADÁSI PARAMÉTEREK
Kész hirdetéseket a következő módon lehet kiadónkba eljuttatni:
• CD-n, DVD-n, pendrive-on vagy e-mailen (max. 10 MB terjedelemig) az alábbi címeken:
Női lapok:

hot!, Fanny, Lakáskultúra, Test és Lélek

Gasztrolapok:

Fanny Konyha, Ínyenc, Édes élet, Tina Konyha

Ifjúsági lap:

BRAVO
Nemzeti Sport, Képes Sport, Nemzeti Sport Magazin,
FourFourTwo

Sportlapok:
Autó-Motor

mgyartas@mediaworks.hu
gyartas@nemzetisport.hu
amstudio@automotor.hu

Manager Magazin

vggyartas@mediaworks.hu

Világgazdaság
Regionális lapok:

vggyartas@mediaworks.hu

Vasárnapi lapok:

24 óra, Heves Megyei Hírlap, Somogyi Hírlap, Tolnai
Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap, Békés Megyei
Hírlap, Petőﬁ Népe, Nógrád Megyei Hírlap

megyeigyartas@mediaworks.hu

Vasárnap Reggel

Kérjük, hogy anyagleadás esetén a következő információkat feltétlenül tüntesse fel az e-mailben:
• megrendelő/hirdető cég neve
• újság neve
• megjelenési méret/szín
• megjelenés napja
A kész anyagokat eps, tif, pdf, ai formátumokban tudjuk elfogadni 300 dpi felbontásban, CMYK színbontásban.
A színhelyesség garantálásához proof vagy cromalin biztosítása szükséges. Ezek hiányában a megjelenés után
színhelyességi reklamációt nem fogadunk el.
A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe:
• Kérjük, hogy a fájlban szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve).
• Ügyeljenek az overprint, knock-out beállítások helyességére.
• InDesign programban készült hirdetésnél kérjük, hogy a szöveglayer felül legyen.
• Photoshop eps/tif/jpg formátumoknál minden esetben ﬂattened, CMYK, legalább 300 dpi felbontású anyagot
tudunk elfogadni.
• JPG-tömörítés esetén kérjük a Maximum Quality beállítás használatát a kisebb méretű betűk, vékony vonalak
torzulásának, töredezésének minimalizálása érdekében.
• Az alkalmazott nyomtatási eljárás technológiai korlátait (különböző papírminőségek, hajtás-, vágás- és
színilleszkedés-ingadozások, negatívba forgatott vékony graﬁkai elemek, betűnagyság, a fekete szöveg csak black
plate-en legyen, és mindenképpen kerüljék a direkt színek alkalmazását).
• CorelDraw-ban készült anyagot nem tudunk elfogadni.
További elvárások kifutó hirdetéseknél:
• Javasoljuk, hogy a vágástól befelé 5 mm-re hasznos információt ne tervezzenek.
• A vágó- és regisztrációs jelek, színskálák a vágástól minimum 5 mm-re legyenek, de mindenképpen a hirdetésen
kívül helyezkedjenek el.
• A kifutó méretű anyagokra körben 5-5 mm kifutót kérünk.
Készítendő hirdetések esetén:
• Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt hirdetéshez a képeket és logókat 300 dpi felbontásban, a szöveget word
dokumentumként elmentve, a nyomdába adás előtt négy munkanappal küldjék.

AMENNYIBEN A LEADOTT ANYAG A FENTI PARAMÉTEREKNEK NEM FELEL MEG, NEM TUDJUK
GARANTÁLNI A HIRDETÉS HELYES MEGJELENÉSÉT, ÍGY REKLAMÁCIÓT NEM ÁLL MÓDUNKBAN
ELFOGADNI.
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