Általános médiaajánlat
Érvényes: 2023. január 2-tól visszavonásig

A világra nyitott, valódi és inspiráló nőket
szólít meg
Hiteles, nem bulváros híreket közvetít az
olvasóinak
Magas minőségű tartalomgyártás, sokszínű,
informatív
Több, mint 15 éve a magyar piacon
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piacvezető női magazin

Havi RU
Havi Views

3 477 656

2 995 128

37 436 498

31 031 752

Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföld), 2022/10, havi valós látogató (RU) és havi oldalmegtekintés (Views), all device.
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Napi átlag elérés
total

488.856 RU
desktop

61.169 RU
mobil

440.706 RU
Képünk illusztráció.
Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföld), 2022/10, havi napi átlag valós látogató (RU), all device és platformonkénti (desktop, mobilweb) adat.
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Támogatás
:

Állandó Femina doboz Index címlapon
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Kik érhetők el a
legkönnyebben a Feminán?
66%

nő

aff. 112

43%

18-59 nő

aff. 114

65%

főbevásárló

aff. 104

Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2022/10, közönség összetétel, multiplatform total.
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Hazai sztár

A Femina rovatai (1)

Hazai ismert és elismert közéleti szereplőkről szóló friss hírek.

Világsztár

Külföldi ismert és elismert közéleti szereplőkről szóló friss hírek.

Otthon

Háztartással kapcsolatos praktikák, lakberendezés és lakásfelújítás.

Recept

Tradicionális és modern konyha receptek praktikus és egyszerű elkészítési útmutatóval.

Egészség

Egészséges és kiegyensúlyozott életmód, női egészség.

Terasz

Érdekességek a világból csajoknak: kütyük, kvízek, cukiságok, videók és képek, friss hírek
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Diéta

A Femina rovatai (2)

Praktikus tanácsok egészséges és kiegyensúlyozott életmóddal kapcsolatban

Ezo

Érdekességek a világból, régészet, természetes gyógymódok, festészet, történelmi
érdekességek, heti horoszkóp

Gyerek

Gyermekvállalás előtt álló nőknek és kisgyermekes anyáknak szóló témák: babavárás,
gyereknevelés, egészséges táplálkozás.

Kapcsolat

A párkapcsolatot érintő, illetve a női lélekkel kapcsolatos tartalmak, akár tudományos
megközelítésben.

Szépség

Mindig friss és aktuális trendek, körképek a szépségápolás és divat iránt fokozottan
érdeklődőknek.

Utazás

Legnépszerűbb kül- és belföldi utak, praktikus utazási tippek, speciális kedvezmények és
meghökkentő érdekességek.
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Hirdetési lehetőségek
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VÁSÁROLJA KOMBÓBAN!

Dívány + Femina half page
Felületek: Dívány teljes site + Femina teljes site
Méret: 300x600 px – XL half page: 350x700 px
Platform: desktop
Várható megjelenésszám:
~358.679 AV/nap
Formátum típusa:

Napi listaár:

Half page

1.500.000 Ft

XL half page

1.500.000 Ft

A kiadvány minden oldalán megjelenő hirdetés. Half page és half page extrák azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhető.
Forrás (AV): Gemius AdOcean 2022/10, havi napi átlag reklámmegjelenés (AV), desktop adat.
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Desktop rich media
Femina rovat

XL layer1
(max. 970x550 px,
8 mp)

Interstitial1
(970x550 px,
8 mp)

Femina rovat

XL layer1
(max. 970x550 px,
8 mp)

Interstitial1
(970x550 px,
8 mp)

Nyitóoldal

350 000 Ft

320 000 Ft

Világsztár

500 000 Ft

450 000 Ft

Hazai sztár

800 000 Ft

750 000 Ft

Kapcsolat

500 000 Ft

450 000 Ft

Egészség

650 000 Ft

600 000 Ft

Szépség

500 000 Ft

450 000 Ft

Otthon

650 000 Ft

600 000 Ft

Diéta

400 000 Ft

350 000 Ft

Recept

500 000 Ft

450 000 Ft

Gyerek

350 000 Ft

320 000 Ft

Terasz

500 000 Ft

450 000 Ft

Utazás

350 000 Ft

320 000 Ft

Desktop rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
1 Az adott kiadvány tartalma felett, az oldal betöltődését követően megjelenő hirdetés, egy felhasználónak naponta egy alkalommal jelenik
meg, automatikusan, 8 másodpercre.
2 A kiadvány betöltődése előtt megjelenő hirdetés, egy felhasználónak naponta egy alkalommal jelenik meg, automatikusan, 8 másodpercre.
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Desktop rich media megjelenési minta

Interstitial

Képünk illusztráció.

XL layer
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Desktop képes linkajánló
Felület: Femina teljes site (kivétel szezonális rovatok)
Formátum:
A kiadvány jobb oldalán megjelenő képes, szöveges
ajánlódoboz
A képes linkajánlók sorrendje véletlenszerűen
cserélődik minden oldalletöltésre
Leadandó anyagok:
Kép méret, formátum: 100x100 px, statikus kép
Cím: max. 17 karakter (szóközökkel együtt)
Lead: max. 67 karakter (szóközökkel együtt)
Listaár: 2.500 Ft/CPM1

Képünk illusztráció.
1 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
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Mobilweb banner
Felület: Femina teljes site
Formátum típusa és méret:

Napi listaár:

Banner top (300x250px)

1.400.000 Ft

Banner közép (300x250px)

900.000 Ft

Várható napi megjelenés:
~891.953 AV

Leadható formátumok: statikus vagy animált kép (.jpg., .png., .gif) vagy HTML, HTML5 formátumú kreatív, valamint a külső adservert meghívó
hirdetési kódok mögött is hasonló formátumú kreatív. Banner top zónában 480x480 vagy 480x240 px méretű kreatív is leadható. Banner top
és rich media azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhető. A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
Forrás (AV): Gemius AdOcean 2022/10, havi napi átlag reklámmegjelenés (AV), mobilweb adat.

14

Együtt jobban megéri!

Femina + Dívány mobilweb banner
Felületek: Dívány teljes site + Femina teljes site
Formátum és méret: Banner top (300x250)1

Napi listaár: 1.600.000 Ft
Várható napi megjelenésszám:
~1.112.698 AV

Leadható formátumok: statikus vagy animált kép (.jpg., .png., .gif) vagy HTML, HTML5 formátumú kreatív, valamint a külső adservert meghívó
hirdetési kódok mögött is hasonló formátumú kreatív. Banner top zónában 480x480 vagy 480x240 px méretű kreatív is leadható. Banner top,
slider és cube azonos zónában jelenik meg, azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhető.
Forrás (AV): Gemius AdOcean 2022/10, havi napi átlag reklámmegjelenés (AV), mobilweb adat.
1
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Együtt jobban megéri!

Dívány + Femina mobil rich media
Felületek: Dívány teljes site + Femina teljes site

Formátum

Méret

Listaár/nap

Cube1

4 db 480x480 px

1.600 000 Ft

Slider2

2 db 300x250 px

1.600 000 Ft

Magnet3

480x480 px

1.600 000 Ft

Magic4

480x480 px

1.600 000 Ft

Swipe Gallery5

max. 8 db 480x480 px

1.600 000 Ft

Swipe Box6

3 db 480x480 px

1.600 000 Ft

Leadható formátumok: statikus vagy animált kép (.jpg., .png., .gif) vagy HTML, HTML5 formátumú kreatív, valamint a külső adservert meghívó hirdetési kódok mögött is hasonló formátumú kreatív. Banner top zónában
480x480 vagy 480x240 px méretű kreatív is leadható. Banner top és rich media azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhető. A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Négy darab statikus képpel (anim gif nem lehet) megjelenő reklámkocka, melyhez képenként külön céloldali url is leadható
2 Két darab statikus képpel megjelenő hirdetési megoldás a top zónában, amely swipe segítségével mutat meg két különböző kreatívot. A két kép egymás takarásában van, és egy függőleges vonal (csúszka) vízszintes
mozgatásával lehet a két képet megtekinteni.
3 Lefelé görgetéskor automatikusan középre pozícionálja magát. Kiszolgálás: fixen elhelyezett hirdetés, egy felhasználónak egy alkalommal lejátszódó működéssel
4 Fixen elhelyezett, két képből álló, nagyméretű, mozgatásra áttűnő hirdetési forma. Görgetésre az egyik kép 100%-ban transzparens lesz, megmutatva az alul lévő képet
5 A galériákhoz hasonlóan jelenít meg egymás után akár 8 képet
6 Függönyszerűen egymásra takarva mutat be három kreatívot egymás mellett.
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Mobilweb rich media
Felület: Femina teljes site
Formátum

Méret

Listaár/nap

Cube1

4 db 480x480 px

1 400 000 Ft

Slider2

2 db 300x250 px

1 400 000 Ft

Magnet3

480x480 px

1 400 000 Ft

Magic4

480x480 px

1 400 000 Ft

Swipe Gallery5

max. 8 db 480x480 px

1 400 000 Ft

Swipe Box6

3 db 480x480 px

1 400 000 Ft

Interstitial7

480x654 px, 5 mp

1 400 000 Ft

Leadható formátumok: statikus vagy animált kép (.jpg., .png., .gif) vagy HTML, HTML5 formátumú kreatív, valamint a külső adservert meghívó hirdetési kódok mögött is hasonló formátumú kreatív. Banner top zónában
480x480 vagy 480x240 px méretű kreatív is leadható. Banner top és rich media azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhető. A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Négy darab statikus képpel (anim gif nem lehet) megjelenő reklámkocka, melyhez képenként külön céloldali url is leadható
2 Két darab statikus képpel megjelenő hirdetési megoldás a top zónában, amely swipe segítségével mutat meg két különböző kreatívot. A két kép egymás takarásában van, és egy függőleges vonal (csúszka) vízszintes
mozgatásával lehet a két képet megtekinteni.
3 Lefelé görgetéskor automatikusan középre pozícionálja magát. Kiszolgálás: fixen elhelyezett hirdetés, egy felhasználónak egy alkalommal lejátszódó működéssel
4 Fixen elhelyezett, két képből álló, nagyméretű, mozgatásra áttűnő hirdetési forma. Görgetésre az egyik kép 100%-ban transzparens lesz, megmutatva az alul lévő képet
5 A galériákhoz hasonlóan jelenít meg egymás után akár 8 képet
6 Függönyszerűen egymásra takarva mutat be három kreatívot egymás mellett.
7 Hirdetésenként egy felhasználónak napi egy alkalommal megjelenítve. Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png).
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Multiscreen rovat szponzoráció
Femina rovat

Becsült heti megjelenés

Heti listaár

Femina rovat

Becsült heti megjelenés

Heti listaár

Hazai sztár

1 500 000 AV

2 200 000 Ft

Kapcsolat

350 000 AV

1 100 000 Ft

Világsztár

800 000 AV

1 050 000 Ft

Otthon

300 000 AV

1 200 000 Ft

Diéta

300 000 AV

950 000 Ft

Recept

500 000 AV

1 300 000 Ft

Egészség

300 000 AV

1 250 000 Ft

Szépség

300 000 AV

1 200 000 Ft

Ezo

200 000 AV

500 000 Ft

Terasz

500 000 AV

1 300 000 Ft

Gyerek

150 000 AV

850 000 Ft

Utazás

200 000 AV

700 000 Ft

A választott rovaton megjelenő szponzoráció:
- Desktopon kapubanner, anyagleadási információk: 1920x800 px háttérkép (képernyőszélességtől függően ennek a középső 1140 px vagy
1308 px része takarásba kerül, a képet ennek figyelembe vételével kell megtervezni, hogy minden képernyő szélességen megfelelően
jelenjen meg) + max. 970x160 px méretű, statikus, transzparens leaderboard, ami illeszkedik a háttérhez. Billboard és kapubanner azonos
zónából kerül kiszolgálásra, azonos napra és rovatra nem rendelhetők.
- Tableten: super leaderboard megjelenés
- Mobilweben támogatói fejléc logó: max. 300x50 px méretű tartományban el kell férnie. AMP-os cikkoldalakon nem jelenik meg.
Forrás (AV): Gemius AdOcean és korábbi kampány eredmények alapján becsült heti átlag reklámmegjelenés (AV) – AMP nélkül, multiplatform
adat.
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Multiscreen rovat szponzoráció megjelenési minta
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Együtt jobban megéri!

Femina + Dívány multiscreen rovatszponzoráció
Rovat

Becsült heti megjelenés

Heti listaár

Femina Egészség + Dívány #életem

600 000 AV

2 300 000 Ft

Femina Diéta + Dívány Testem

370 000 AV

1 200 000 Ft

Femina Gyerek + Dívány Szülőség

230 000 AV

1 050 000 Ft

Femina Recept + Sóbors teljes site

900 000 AV

2 200 000 Ft

Forrás (AV): Gemius AdOcean és korábbi kampány eredmények alapján becsült heti átlag reklámmegjelenés (AV) – AMP nélkül, multiplatform
adat.
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Multiscreen pr cikk
Felület: Femina
Heti listaár: 1.000.000 Ft / hét / választott rovat*

1

2

Formátum:
Rovatonként vásárolható szöveges, képes felület
A pr cikk adott héten egy nap kerül kiemelésre Femina címlapon
(multiscreen). A pr cikk ajánlók sorrendje oldalletöltésre rotálódik.
Az adott rovat nyitóoldalán egy hétig (multiscreen), a kiadvány
minden cikkoldalán jobb hasábjában és az is érdekelhet dobozban
(csak desktop és tablet) jelenik meg.
A cikkben a hirdető oldalára mutató linkek helyezhetők el (6-8 db)
Leadandó anyagok:
PR cím+lead: 35+150 karakter szóközökkel
PR cikk ajánló: max. 150 karakter szóközökkel
PR cikk: max. 3000 karakter szóközökkel együtt, 3 db nem fehér és
nem szürke hátterű, 840x560 px méretű fekvő formátumú kép. Ha
esetleg álló formátum, akkor 840x1260 px
Cover kép: 2100x1400 px, statikus (melyen javasoljuk, hogy
promóció/reklám/márkanév direktben ne szerepeljen)
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Képünk illusztráció a design váltás előtti időszakról. *Teljes site-on megjelenik, az adott rovaton kiemeléssel.

Multiscreen joker
Formátum:
A Joker kép és szöveg kombinációjával hat a
látogatóra minden cikk végén (kivétel
szezonális rovatok)
Felület: Femina teljes site
Listaár: 3.000 Ft/CPM1

Leadandó anyagok:
kép: 300x130 px, de 640x277 px méretű
statikus képet kérünk leadni a reszponzív
megjelenés miatt,
cím: max. 30 karakter szóközökkel,
lead: max. 90 karakter szóközökkel.
Képünk illusztráció.
A Joker desktopon cikkvégi keretes linkajánló zónában, mobilweben banner közép zónában jelenik meg.
1 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
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További hirdetési lehetőség a
Femina longform extrával

-n

Időszak: min. 2 hét, előre egyeztetve
Az alapcsomag elemei:
Co-branded menügomb teljes Feminan (arculat, longformra mutat)
Brandelt multiscreen longform oldal
• Cover kép: támogatói megjelenés (arculat, nem kattintható)
• Címke alapú cikkdoboz: cikkekben keretes hirdetés1
(megjelenési minta ITT érhető el)

•
•

Termék vagy pr doboz: max. 4 db termék- vagy pr
ajánló (500x500 px statikus kép, 50 karakter szöveg, url)
Óriáshirdetés a longform alján (statikus, desktop: 1200x400 px,
mobil: 900x500 px)

Extra megjelenés:
Co-branded Femina doboz Index címlapon (arculat, longformra
mutat, megjelenési minta ITT érhető el)

Alapcsomag extrával net-net ár: 1.300.000 Ft/2 hét
Becsült megjelenés / longform (címke alapú cikkekkel): 50.000 AV/2 hét2
Becsült megjelenés / teljes csomag (Index címlapi co-branded dobozzal + menügombbal):
36.500.000 AV/2 hét3
Anyagleadási határidő: kampányindulást megelőző 5 munkanap.
Képünk illusztráció. A longform oldalt a Femina készíti, az oldal felépítését (a longform oldal nevét, dobozok sorrendjét) a Femina határozza meg.
1 Az anyagokban megjelenő hirdetésekre nem tudunk biztosítani szektorkizárólagosságot.
2 Forrás: becsült 2 heti átlag megjelenés (AV). Ha 2 hét alatt nem éri el a becsült megjelenést, a longformot a teljesülésig tovább futtatjuk (kivéve brandelt Index címlapi Femina doboz és Femina
menügomb).
3 Forrás: Gemius AdOcean, 2021/03, 2 heti átlag megjelenés (AV), Index címlap + Femina teljes site + Femina longform, multiscreen.
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Natív lehetőségekről érdeklődjön sales
kapcsolattartójától!

Képünk illusztráció.
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Áraink a publikálás napjától visszavonásig érvényesek és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Az Indamedia Sales a változtatás jogát fenntartja. Az ajánlatban felhasznált képek illusztrációk. Az ajánlatban szereplő
becsült adatokat DKT/e.gemius és Gemius AdOcean eredmények alapján határoztuk meg. Az ajánlatban foglalt
információk az Indamedia Sales Kft. és az Indamedia Network Zrt. tulajdonát képezik. Az ajánlatban foglalt adatok
bizalmas jellegűek és az ajánlat megtétele céljából az ajánlat címzettjének kerülnek átadásra. Az ajánlat címzettje
tudomásul veszi, hogy nem jogosult az ajánlatban foglalt adatokat, a feleken kívülálló harmadik személynek átadni vagy
harmadik személynek hozzáférhetővé tenni. Ellenkező esetben az ajánlat címzettje tudomásul veszi, hogy az
Indamedia Sales Kft. vagy a Indamedia csoport bármelyik tagja az adatot jogosulatlanul átadóval vagy az adatot
felhasználóval szemben kártérítési követeléssel élhet.
A Indamedia Sales hirdetés kiszolgáló partnere a Gemius AdOcean.

