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Termékprofil
Az Astronet Magyarország piacvezető ezoterikus tanácsadói, életvezetési oldala. A magazin irányt ad a mai rohanó világban azok számára, akiknek fontos
a lélek, az érzelem, a belső út. A napi, heti, havi, szerelmi horoszkóp mellett igen sok izgalmas jóslás és személyre szabott numerológiai tanácsadás
is található az oldalon. Emellett a lélekemelő napi idézetek és az egészség
megőrzéséhez hasznos természetgyógyászati és egészségügyi tippekkel is
találkozhatnak olvasóink.
Pillérek
Az Astronet főbb alappillérei az asztrológia, az ezotéria. A horoszkópok mellett
sok izgalmas jóslás található az oldalon. Ilyen például a számmisztika, a tarot,
a ji-ching, vagy épp a bioritmus kalkulátor. Szakértőink és kalkulátoraink segítségével választ kaphatunk a lélek legrejtélyesebb kérdéseire. A holisztikus
látásmód és az egészségmegőrzés szintén több rovatban megjelenik.
Látogatói összetétel
• Multimédiás elérés:
- heti átlag valós felhasználó: 63 800
- heti átlag oldalletöltés: 826 600
• 75%-ban nők olvassák
• Többségük a kereskedelmileg aktív, 25–59 éves korosztályhoz tartozik (72%)		
• minimum középfokú végzettségű (79%)		
• városban élnek (78%)
• főbevásárlók (65%)
• ABC státuszú (58%)
Forrás: Gemius - DKT 2016/10 (15+ belföldi közönség)
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Hirdetési méretek és árak
Árak/hét

Megjelenés helye

Típus

Méret

Nyitó

Belső oldalak

Super Leaderboard

970x90

520 000

660 000

IAB Billboard

970x250

570 000

720 000

Half Page

300x600

480 000

610 000

Medium Rectangle

300x250

400 000

510 000

Roadblock

640x360

440 000

560 000

Double banner

468x120

360 000

460 000

Leaderboard

728x90

520 000

660 000

Minden oldalon elhelyezhető
PR cikk

210 000 Ft

Layer (nap)*

300 000 Ft/nap

Interstitial (nap)*

400 000 Ft/nap

CT** RON (Run on network)

500 Ft/CT

Speciális elhelyezés

100% felár

* napi 1-es cookie-val
** Amennyiben a kampány időszak első harmadában az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb, úgy a Kiadó kérheti a kreatív cseréjét vagy
lehetősége van 0,1%-os átkattintási aránnyal, AV alapon teljesíteni a kampányt.

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

Rovatszponzorációk:
Egyedi ajánlatkérés alapján
Anyagleadás:
Anyagleadási határidő, a megjelenés előtti 5. munkanapon.
Szponzoráció és richmediás anyagleadási határidő, a megjelenés előtti 14. munkanapon.
Az árak forintban, áfa nélkül értendők, és visszavonásig érvényesek. Az egyéb hirdetési feltételekről a Mediaworks Hungary Zrt. az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltak szerint rendelkezik.
Hirdetéseinket az Adverticum adservere szolgálja ki, az elkészített anyagot az „Anyagleadási paraméterek” fejezetben meghatározott módokon
és formátumban tudjuk fogadni.

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
Anyagleadási információk: anyagleadas.mediaworks.hu

