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Termékprofil
A 2018-ban indult szabadidős honlap hamar népszerűvé vált:
legnagyobb számban a futók érdeklődnek a cikkek után, de a
túrázásról, bringázásról és fitneszről szóló anyagok is nagyon
kedveltek. A pr-cikkeken és bannerlehetőségeken túl videós
tartalmakat is kínálunk. Az oldal nagy erőssége, hogy sportolóközpontú - odafigyelünk a magyar szabadidős sportolókat
érintő minden rezdülésre, így számtalan kiváló sportemberre
hívhattuk már fel a nagyközönség figyelmét.

Célcsoport: 4 millió szabadidős sportoló
Látogatóink
● akik megfelelő sportfelszerelést vennének
● akik sportolóbarát szálláshelyeket keresnek
● akik egészségesebb étrendben gondolkodnak
● akik profi edzéstervek alapján készülnének
● akik kipróbálnak rengeteg újdonságot,
... mert büszkék arra, hogy rendszeresen sportolnak!
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Árak/hét
Típus

Méret

Listaár / hét

Super leaderboard

970x90

300 000 Ft

IAB billboard

970x250

650 000 Ft

Half page

300x600

600 000 Ft

1st. Medium rectangle

300x250

350 000 Ft

Roadblock

640x360

650 000 Ft

PR cikk

250 000 Ft

SEO PR cikk

55 000 Ft

AV RON
Speciális elhelyezés

5 Ft / AV
100 % felár

Targetálási felár

15%

Richmedia felár

50%

Technikai felár

15%

Szponzoráció

Kérjen ajánlatot kollégáinktól!

* 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
*** Prémium AV/CT méretek: 970x250, 640x360, 300x600
Anyagleadási információk: anyagleadas.mediaworks.hu
Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 5. munkanapon
Szponzoráció és richmediás anyagleadási határidő, a megjelenés előtti 14. munkanapon
Méret: max, 300 kb.
Formátum: jpg, png, gif, Html, Html5
(ZIP-elve max 1 mappa mélységig)
Hirdetéseinket az Adverticum adservere szolgálja ki, az elkészített anyagot az „Anyagleadási információk” -fejezetben
meghatározott módokon és formátumokban tudjuk fogadni
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. 1082 Budapest Üllői út 48.
HIRDETÉSFELVÉTEL: tel: (1) 460 2541, (1) 460 2529
e-mail: hirdetes@mediaworks.hu

