
Hogyankell.hu médiaajánlat 2016 

Érvényes: 2016. január 1-jétől. 

 



Rólunk 
• 2011 óta a praktikus és hasznos 

tanácsok iránt érdeklődő 
internetezők legkedveltebb oldala. 
 

• Díjnyertes megoldás: Az Év honlapja 
verseny kategória győztese. 
 

• Tartalomvezérelt megoldás, a 
forgalom forrása a témák iránt 
aktívan érdeklődő internetezők, akik 
praktikus tanácsokat keresnek. 
 

• Havi egyedi látogató: 150-250 ezer 
 

• Havi oldalletöltés: 225-375 ezer 

 



Hirdetési megoldások: bannerek 
• IAB által elfogadott és 

magas konverziós 
aránnyal rendelkező 
formátumok. 

 

• Egyedi igények is 
megvalósíthatók. 

 

• Éves kötés esetén 
jelentős kedvezmény. 

 

 



Text hirdetés / brandelt ajánló 

• Brandelt ajánló: 
minden oldal tetején 
egyedi tartalmi 
kiemelés képpel + 
linkkel. 

 

• Text hirdetés: minden 
oldal alján egyedi 
ajánlat megjelenítése. 

 

 



PR/Content marketing 
Működése: 
• A megbízó tevékenységéhez, termékéhez kapcsolódó 

tanácsadó cikkek létrehozása. 
 

• Megbízói brand megjelenítése a képi anyagokon. 
 

• Megbízó linkelése a cikkből. 
 

Előnye: 
 Téma iránt érdeklődők releváns elérése. 

 
• Hasznos tartalom, márkaépítés és forgalomgenerálás 

egyben - content marketinggel. 
 

• A cikkek jellegéből fakadóan folyamatosan elérhetők az 
oldalon („lifetime content marketing”).  

 
Esettanulmányok: 
 
• b2b piac, üzleti tanácsadás: Weboldalforgalom 6,63%-át 25 

darab Hogyankell.hu cikk adja (az 5. legtöbb releváns 
forgalmat generáló külső forrás). 
 

• b2b piac, építőipari vállalat: weboldala forgalmának 0,6%-
át egyetlen Hogyankell.hu content marketing cikk adja. 

 
• b2c piac, egészségügy: A forgalom 4,5%-át 4 darab 

Hogyankell.hu cikk adja, keresőoptimalizálást is javítva. 
 

 



Listaáras hirdetési tarifák 

Formátum Méret Elhelyezés Megjelenés Listaár 

Billboard 970x250 minden oldal teteje 1 hét 180 000 Ft 

Super leaderboard 970x90 minden oldal teteje 1 hét 180 000 Ft 

Leaderboard 728x90 minden oldal teteje 1 hét 160 000 Ft 

Medium rectangle 250x250 / 300x250 minden oldal 1 hét 150 000 Ft 

Full banner 468x60/80 minden oldal 1 hét 100 000 Ft 

Text hirdetés 120 karakter minden oldal (lap alján, vagy jobb oldali sávban) 1 hét 80 000 Ft 

Brandelt ajánló boksz 160 karakter + kép minden oldal teteje cikktartalom felett 1 hét 120 000 Ft 

Lifetime content marketing Egész oldalas főoldali kiemelés, szerkesztőségi tartalomba ágyazás Életre szóló 150 000 Ft 

• A médiaajánlatban szereplő árak listaárak, nem tartalmazzák az áfát és a kedvezményeket. 
• Első hirdetőként és hosszú távú megrendelések esetén jelentős kedvezmények! 
• Megrendelés minimális értéke: 100 000 Ft + áfa 
• Első hirdetőknek és hosszú távú megrendelések esetén jelentős kedvezmények! 
•Kreatívok leadásának határideje a kampány indulása előtt 5 munkanap. 
• IAB Online hirdetési útmutató: http://iab.hu/display/ 

 

http://iab.hu/display/


Aki velünk dolgoznak 

info@hogyankell.hu 


