Általános médiaajánlat
Érvényes: 2023. január 2-től visszavonásig

Az Indavideóról
2006. júniusában indult az első hazai videó
megosztóként, mostanra több százezres
nagyságrendű filmanyagot tesz elérhetővé
A kisfilmek kommentálhatók, kereshetők,
egymás között ajánlók segítségével átjárhatók,
az oldalak a felhasználási feltételek alapján
utómoderáltak
2009-ben indult a nagyjátékfilmeket, kis-,
dokumentum- és természetfilmeket ingyenesen
elérhetővé tevő Indavideó Film
2010. decemberi megújulás: nagyobb player és
videó felbontás, személyre szabható profil
oldalak, saját statisztika, gyorsabb és jobb
működés, optimalizált kereső
2016. jún. 9.: reszponzív címlap
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Az Indavideó számokban
Naponta átlag 84.700 valós
látogató (RU)
Naponta átlag 364.200 000
megtekintés (Views)
Naponta átlagosan 46 perc
időtöltés az Indavideón (ATS)

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2022/02., napi átlag RU, Views, ATS, multiplatform adat.
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Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2022/02 közönség-összetétel, multiplatform adat.

Az Indavideó közönsége
57% férfi (aff 120)
43% 18-35 éves (aff 134)
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Desktop banner: fix bannerek
Formátum

Indavideó teljes site

Indavideó címlap

Billboard
970x250 px

450 000 Ft / nap

-

Slider billboard1
2 db 970x250 px, static

450 000 Ft / nap

-

Medium rectangle
300x250 px

400 000 Ft / nap

-

Roadblock
640x360 px

-

350.000 Ft / nap

Indavideó player oldalra videó banner nem rendelhető!
1 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.
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In-stream hirdetés: Pre-roll spot
Felület: Indavideó (szerkesztőségi videók és Erotika csatorna
nélkül)
Formátum:
A videók elé fűzött max. 30 mp-es hirdetői üzenet, mely
61/10/15 mp után átugorható
Egy felhasználónak naponta max. egy alkalommal
megjelenítve.2
Napi átlag megjelenésszám: 293.900 AV3
Listaárak:
6 mp után átugorható: 5.000 Ft/CPM4
10 mp után átugorható: 7.000 Ft/CPM4
15 mp után átugorható: 10.000 Ft/CPM4
Minden playeren belüli hirdetési forma (pre-roll, mid-roll, post-roll, overlay) célzottan a tartalomhoz kapcsolható a
videó címkéi vagy megjelenési csatornája alapján.

A Pre-roll spothoz opcionálisan Extra és Stronger kiegészítők is
vásárolhatóak.5
Pre-roll spot 5 mp átugorhatósággal is rendelhető.
A zónában több, nem idő alapon vásárolt hirdetés is futhat. Pre-rollt minden páratlan videóindításkor kaphat egy user. Az 1 perc alatti videóknál nincs pre-roll.
3 Gemius AdOcean 2022.02., desktop adat.
4 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
5 A Pre-rolll Extra a jobb oldali hasábban jelenik meg és ott marad a Pre-roll lefutása után a következő videó betöltődéséig. A Pre-rolll Stronger hirdetés Pre-roll helyen
megjelenő hirdetés megismétlése mid-roll helyen.
1
2
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In-stream hirdetés: Mid-roll spot
Felület: Indavideó (szerkesztőségi videók és Erotika csatorna
nélkül)
Formátum:
A videók közepén megjelenő, max. 30 mp-es hirdetői
üzenet, minimum 10 perc vagy annál hosszabb videók
közben jelenik csak meg
Felhasználóbarát, 5 mp után átugorható
A spot kattintható, a hirdető oldalára mutat. Egy
felhasználónak naponta max. egy alkalommal
megjelenítve.1
Napi átlag megjelenésszám: 146.200 AV2
Listaárak:
max. 30 mp, 5 mp után átugorható: 5.000 Ft/CPM3
Minden playeren belüli hirdetési forma (pre-roll, mid-roll, post-roll, overlay) célzottan a
tartalomhoz kapcsolható a videó címkéi vagy megjelenési csatornája alapján.
1
2
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A zónában több, nem idő alapon vásárolt hirdetés is futhat.
Gemius AdOcean 2022.02., desktop adat.
Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.

In-stream hirdetés: Post-roll spot
Felület: Indavideó (szerkesztőségi videók és Erotika csatorna
nélkül)
Formátum:
A videók mögé fűzött max. 10 mp-es videó spot.
Egy felhasználónak naponta max. egy alkalommal
megjelenítve.1
Napi átlag megjelenésszám: 35.100 AV2
Listaár: 3.000 Ft/CPM3
Minden playeren belüli hirdetési forma (pre-roll, mid-roll, post-roll, overlay) célzottan a
tartalomhoz kapcsolható a videó címkéi vagy megjelenési csatornája alapján.

1
2
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3

A zónában több, nem idő alapon vásárolt hirdetés is futhat.
Gemius AdOcean 2022.02., desktop adat.
Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.

In-stream hirdetés: Ghost – az emlékezetes
Felület:
Indavideó playerben, a videó lejátszás 15. mp-ében beúszó
transzparens kép, mely 10 mp után automatikusan eltűnik.
Egy videó indításon belül csak egyszer jelenik meg az overlay.
A beúszás iránya opcionális, lehet minden megjelenésnél egy
oldalról, vagy random változhat.
Formátum:
Ghost mérete, ha fent vagy lent jelenik meg:
1920x330 px
Ghost mérete, ha bal vagy jobb oldalon jelenik meg:
480x1080 px
Listaár: 6.000 Ft/CPM1

1 Ezer

darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár
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Outstream videó
Felület és formátum:
Index címlapon, ill. kiadványaink cikkoldalain, roadblock
és mobil banner zónában megjelenő videó hirdetés.
A videó hossza max. 30 mp. De javasoljuk a rövidebb
spot leadását.
A playeren pluszként elhelyezhető hirdetői logó is.
Hirdetési listaár:
Index+Napi.hu ROS: 9.000 Ft/CPM1
Port.hu ROS: 6.000 Ft/CPM1
Indamedia RON2: 6.000 Ft/CPM1
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1

Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.

FULLSCREEN

FULLSCREEN

Multiscreen szponzoráció: kombinált szponzoráció
Felület és platformok: Indavideó teljes site (kivéve Index és Erotika
csatorna)
Indavideó címlapon multiscreen megjelenés
Indavideó aloldalakon csak desktop megjelenés
FULLSCREEN

Megjelenés:
Desktopon szponzoráció + Billboard
Tableten és mobil weben egy nagy méretű, full-screen
banner, melyet az Inda készít
Videó a működésről
Listaár: 1.500.000 Ft / 3 nap

FULLSCREEN
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Technikai specifikáció:
A szponzorációs megjelenést az Indamedia készíti a hirdető
arculati anyagai alapján.
Gyártási idő: 5 munkanap

Multiscreen videó kiemelés
1) Napi ajánlat kiemelés
Felület: Indavideó címlap
Listaár: 420.000 Ft/nap
2) Videó végi ajánlat kiemelés
Felület: Indavideó videók végén
Listaár: 350.000 Ft/nap

A kiemelések naptári napra vásárolhatók.
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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.

