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Termékprofil
A Mindmegette.hu Magyarország egyik piacvezető gasztronómiai oldala. A jelenleg több
mint 41 000 recepttel rendelkező oldal virtuális szakácskönyv és közösségi portál egyben. Dinamikus és felhasználóbarát weboldal, mely interaktív gasztronómiai, életviteli és
életvezetési tanácsokat nyújt a stabil és folyamatosan bővülő látogatói bázis számára.
Az online szakácskönyv és gasztronómiai életmód portál a sütés-főzés szerelmesei számára jött létre. Az egészséges életmódról, a tudatos étkezésről, a diétáról érdeklődők a
Mindmegettén szakmailag ellenőrzött információkhoz juthatnak. Dietetikusunk, séfeink,
cukrászaink folyamatosan ellenőrzik a megjelenő tartalmakat, hogy minél hitelesebben, közérthetőbben mutassunk be egy-egy témát. A Mindmegette.hu tehát minőségi
tartalmat szolgáltat: cikkeket, heti menüajánlót, receptválogatásokat, gasztroblogokat,
gasztrovideókat és kipróbált recepteket nyújt az olvasóinak. Emellett a masszív, közel
300 000-es Facebook közösséggel bíró Mindmegette a social médiában játékokkal, kvízekkel, videókkal tartja az aktív kapcsolatot a felhasználóival.
Pillérek
• Receptek (diétás, gluténmentes, cukormentes, vegetáriánus, vegán és klasszikus)
• Receptválogatások (A napi receptcsokor a Mindmegette egyik legkedveltebb rovata.)
• Cikkek: a Mindmegette.hu-n közel 7 000 cikk is található
• Gasztrovideó
• Diéta
• Egészség
• Összeállítás: praktikák, bevált trükkök, spéci variációk a konyhában egy-egy fogáshoz,
alapanyaghoz, szezonalitáshoz kapcsolódva.
• Facebook
Látogatói összetétel
• Multimédiás elérés:
- heti átlag valós felhasználó: 519 300
- heti átlag oldalletöltés: 2 311 700
• a látogatók túlnyomórészt nők (65%)
• Többségük a kereskedelmileg aktív, 25–59 éves korosztályhoz tartozik (67%)
• minimum középfokú végzettségű: 69%
• városban élnek (75%)
• főbevásárlók (72%)
• 68%-uk ABC státuszú		
Forrás: gemius-DKT/OLA, teljes, 2016. október 31. - december 4. közötti hetek átlaga
Gemius - DKT 2016/10 (15+ belföldi közönség)		
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Hirdetési méretek és árak
Árak / hét
Típus

Megjelenés helye
Méret

Nyitó oldal

Keresés -találati oldal

Cikkoldal

Receptoldal

1218x160 (x2) + 141x864 (x2)

1 800 000 Ft

X

X

X

Super leaderbord

970x90

1 000 000 Ft

750 000 Ft

✔

✔

IAB billboard

970x250

1 200 000 Ft

930 000 Ft

✔

✔

egyedi méret

1 450 000 Ft

1 280 000 Ft

✔

✔

Rectangle

300x250

920 000 Ft

700 000 Ft

✔

✔

Roadblock

640x360

1 000 000 Ft

790 000 Ft

✔

✔

Frame (csak nyitó oldalon)

Kapu vagy skin

Minden oldalon elhelyezhető
PR-cikk / hét
Layer / nap*
Interstitial / nap*

500 000 Ft
max. 400x400, napi 1 cookie

1 400 000 Ft

640*480, napi 1 cookie

1 600 000 Ft

AV ár

5 Ft/AV

CT ár **
Heti hírlevél

500 Ft/CT
640x360

120 000 Ft/kiküldés

Egyéb megjelenési lehetőségek
Kisképes hirdetés
Hirdetési csík (cikk és recept
oldalakon)

40 char + 80x80 px
Ø gomb max: 65 char text.
gombbal max.: 45 char text, 13 char

Rich-media lehetőségek
Hozzávaló ajánló
Hozzávaló szponzoráció
Rovat szponzoráció
Alrovat szponzoráció

KÉRJEN AJÁNLATOT KOLLÉGÁINKTÓL!

Belső ajánló doboz
Receptverseny szponzoráció
Nyereményjáték szponzoráció
Házigazda szponzoráció
Saját házigazda szponzoráció
Receptválogatás szponzoráció
Speciális elhelyezés

100% felár

Technikai felár

15% 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 a 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.
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Mobil hirdetési méretek és árak
Bannertípus

Méret

Heti listaárak

Mobil Interstitial

640x700

1 100 000 Ft

Mobil Banner I.

480x480, 480x240, 300x250

2 100 000 Ft

Mobil Banner II.

480x480, 480x240, 300x250

1 800 000 Ft

AV ár

5 Ft

Targetálási felár

50%

Richmedia felár

50%

Technikai felár

15%

Szponzorációs lehetőségek

KÉRJEN AJÁNLATOT KOLLÉGÁINKTÓL!

Barter megállapodásra online felületeinken AV alapon van lehetőség, amelyhez 480x240, 480x480 méretű kreatív mixet kérünk.
Egyedi rovatszponzorációs és tartalmi lehetőségekért érdeklődjön a kiadóban!

Anyagleadás:
Anyagleadási határidő, a megjelenés előtti 5. munkanapon.
Szponzoráció és rich mediás 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.

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
Anyagleadási információk: anyagleadas.mediaworks.hu

