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PORTÁLHÁLÓZAT 

MÉDIAAJÁNLATA 
 

ÁTTEKINTÉS 

 

Érvényes 2018. január 2-től visszavonásig.  

A médiaajánlatban szereplő tarifák listaárak, azaz nem tartalmazzák az ÁFA-t, illetve 

a kedvezményeket, amelyekről itt érdeklődhet: hirdetes@hellohungarypublishing.hu 

Árlista 

 

 Hagyományos display és rich media hirdetések: 

 

   Box a jobb oldalon 

A 300x250 méretű felület 

ideális kép fókuszú 

hirdetések közzétételére 

Heti ár: 61.000 Ft egy 

megyére, 610.000 Ft az 

összes portálra  

   Leaderboard  

Az oldal tetején, a logó 

mellett, az alsó és felső 

menüsor között, rögtön 

szembetűnik ez a hirdetés.  

Mérete: 728x90  

Heti ár: 92.000 Ft egy 

megyére, 920.000 Ft az 

összes portálra 
 

   Fekvő banner cikk végén 

A cikkek szövegtörzsének 

végén elhelyezett hirdetés, 

amely legördítés után kerül 

az olvasó látóterébe. 

Mérete: 468x60 

Heti ár: 50.000 Ft egy 

megyére, 1,000.000 Ft az 

összes portálra 
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A Hello portálrendszert úgy fejlesztettük, hogy az új típusú rich media megoldások 

könnyen a rendszerbe illeszthetők legyenek.  A designban nem szereplő, nem 

hagyományos hirdetési megoldások: 

 

 Skyscraper 

 Interstitial 

 full page layer 

 wall-paper 

 full-screen wallpaper 

 full-screen video wallpaper 

 leaderboard 

 super leaderboard 

 billboard 

 medium rectangle 

 half-page 

 roadblock 

 peel-off 

 sidekick 

 pushdown 

 slider 

 contextual inline 

 mobil layer 

 mobil bilboard 

 mobil cube 

 mobil normal (300*300 és 300*250) 

 hírlevél banner 

 

Ár a megjelenések száma (AV) alapján: 5 Ft  
 

Vásárlási metódus 1-10 portálra 10-20 portálra 

CPM 2500 Ft 1800 Ft 

adview (AV) 2,5 Ft 2 Ft 

egyedi látogatók (UV) 9 Ft 5 Ft 

átkattintás (CT) 350 Ft 300 Ft 

mobil + desktop (CT) 450 Ft 400 Ft 

mobil + desktop (AV) 3 Ft 2 Ft 
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EGYÉB HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK: 

Cikk alján keretes ajánló 
A cikk adatlapjától eltérő színű háttérrel és kerettel ellátott rövid ajánló szöveg, amely 

a cikk témájához kapcsolódóan ajánl programot, szolgáltatást, terméket. 

Heti ár: 30.000 Ft, 300.000 Ft az összes portálra 

 

Cikk szponzoráció 

A tartalomban megjelenő, cégnevet/márkanevet tartalmazó felirat (például „A cikk 

megjelenését támogatta”) 
40.000 Ft, 400.000 Ft az összes portálra 

 

Egyedi rovat létrehozása 
Amennyiben kampányüzenetét így tudja a leghatásosabban továbbítani, mi készek 

vagyunk a kampány idejére egy egyedi rovatot indítani, amelynek az Ön cége lehet 

a névadó szponzora és a tartalomszolgáltatója.  

Ár: egyedi ajánlat alapján 

 

Rovatszponzoráció  

Az adott portálon üzemelő rovatok közül az Ön által választott rovat egyedi skint (az 

Ön kommunikációjához illeszkedő grafikai megoldást) kap a nyitóoldali fejlécben és 

a rovat aloldalán. A rovatban heti egy PR-cikket helyezhet el.  

Ár: egyedi ajánlat alapján 

 

PR cikk – kapott anyag alapján 

A megjelenő írásnak meg kell felelnie a portál szerkesztési követelményeinek és a 

magyar nyelv helyesírási szabályainak, nem tartalmazhat szövegbe ékelt logókat. 

Harmadik fél hirdetésnek minősülő módon nem jelenhet meg bennük.  

2600 karakterig és maximum 3 fotóval 

Heti ár: 60.000 Ft, 600.000 Ft az összes portálra 

 

Natív hirdetés, tartalmi együttműködés 

A cikket a kiadó készíti a megrendelővel egyeztetett témavezetés alapján. 

2600 karakterig és maximum 4 fotóval 

Heti ár: 90.000 Ft, 900.000 Ft az összes portálra 

 

Nyitó oldali témaszponzoráció 
PR cikk vagy natív hirdetés rögzítése a kezdőoldalon az automatikus frissülésen túl.  

Napi ár: 15.000 Ft, 50.000 Ft az összes portálra 

 

Hírlevél 
A HELLO hálózathoz kapcsolódó trendportál, a btl.hu hírlevelét 4000 önkéntes 

feliratkozó címére küldjük ki. A hírlevélben történő megjelenés alkalmanként 65.000 Ft 

 

Egyedi kampány 
Kreatív csapatunk szívesen tervez kampányt a megrendelő elképzeléseinek és 

költségvetésének ismeretében.  
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TECHNIKAI TUDNIVALÓK 
 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az Áfát. 

 

A megrendelésről 

 
A kampány pontos megvalósítása érdekében, a megrendelő formátumon minden az 

alábbiakban felsorolt információ szükséges. 

1. a megrendelő neve; 

2. a hirdetendő termék vagy szolgáltatás neve; 

3. a reklám megjelenésének napja/dátuma és ideje, valamint a banner/PR-cikk 

kívánt elhelyezése; 

4. a nettó költségvetés forintban; 

5. a vonatkozó kedvezmények; 

6. minden egyéb olyan információ, amely a Szolgáltató számára a megrendelés 

hibátlan teljesítéséhez szükséges. 

 

Az ügynökségnek vagy a hirdetőnek a következő adatait kell megadnia: 

 Neve; 

 székhelye/lakóhelye; 

 bankszámlaszáma; 

 adószáma; 

 cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma; 

 cégjegyzéket vezető bíróság neve; 

 az illetékes cégbíróság által 30 napnál nem régebben kibocsátott cégkivonata 

másolatát; 

 30 napnál nem régebbi bankszámlaszerződése másolatát vagy igazolását a 

számlavezető banktól, hogy rendelkezik náluk folyószámlával; 

 a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányának másolatát. 

Az anyagleadásról: 
 

 Megjelenés előtt legalább 5 munkanappal 

 A szöveg érkezhet készen és készítheti a kiadó is 6 Ft + ÁFA/karakter áron. 

 Az illusztráció elkészítésére, az igények ismeretében adunk árat. 

 

 

 

Forduljon hozzánk bizalommal: hirdetes@hellohungarypublishing.hu 
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