Általános médiaajánlat
Érvényes: 2023. január 2-től visszavonásig

: több, mint 20 éve1 a magyar piacon
Független híroldal
Az Index nyitóoldala a legértékesebb: a
címoldalt böngészve is képbe kerül
Helyszíni riportok Magyarországról és
külföldről
Erős saját brandek: Ma is tanultam
valamit, Degusztátor, Zöld Index, Fehér
ház, Pénz beszél, ChartGéza, Godmode,
Hoaxkábel, Stenk
Naponta átlag 891.265 belföldi látogató2

1
2

1999 május óta.
Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2022/10, Index teljes site, napi átlag valós látogató (RU), all device (excl. app).

2
3

Online beszélgetős rádióműsor: Index podcast
A podcastokról:
Bármikor elérhető, rendszeresen
jelentkező, beszélgetős rádióműsor
egy menő stúdió környezetben.
Index podcast csatornák: Pierre
kóstolgat!, Márkó és Barna Síkideg,
Sportcast, Kultrovat, Kibeszélő.
A hirdető a podcast adások
támogatójaként jelenik meg.
Podcast ajánlatunkat kérje sales
kapcsolattartójától.
3

Napi átlag elérés Index címlapon
total

324.402 RU
desktop

193.414 RU
mobilweb

172.988 RU
Képünk illusztráció.
Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2022/10, havi napi átlag valós látogató (RU), all device (excl. app) és platformonkénti (desktop,
mobilweb) adat.
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Kik érhetők el Index címlapon?
69%

férfi

aff. 132

84%

18-59 éves

aff. 102

45%

nagyvárosi1

aff. 115

57%

diplomás

aff. 181

46%

Esomar AB

aff. 152

70%

főkereső

aff. 128

kereskedelmi célcsoport

Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2022/10,
közönség összetétel, all device (excl. app).
1 Budapest vagy megyeszékhely
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Index a közösségi térben is
624.000
követő

81.300
követő

Tematikus Index Facebook-oldalak:
Ma is tanultam valamit: 84.370 követő
Zöld Index: 26.200 tag

Forrás: közösségi csatorna statisztika (Index Facebook és Instagram), 2022.11.04.
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Hirdetési lehetőségek
Index címlap Desktop
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Desktop banner Index címlapon:
Adaptive ad: Just-One Top
Felület: Index címlap (1. vezető blokk után)
Formátum: Adaptive Ad Just-One Top (1138x640
px, static)
Működése: lefelé görgetéskor a kreatív megáll a
képernyő tetején és tartalom gördül fölé.
Napi listaár: 4.500.000 Ft
Az Adaptive Ad Just-One Top egyedi megoldásokkal nem
rendelhető.
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Desktop banner Index címlapon:
Billboard és extrák
Felület: Index címlap (a 2. vezető blokk után)
Méret: 970x250 px
Formátum típusa:

Napi listaár:

Billboard

4.200.000 Ft

Slider billboard1

4.200.000 Ft

3D billboard2

4.200.000 Ft

Atomic billboard3

4.200.000 Ft

Címlapon a hajtás felett megjelenő hirdetés. A kreatív 970x90 px méretben (super leaderboard) is leadható. Billboard és billboard extrák azonos napra, azonos
kiadványra/rovatra nem rendelhető. Billboard és billboard extrák azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők. Atomic banner, 3D banner és rich
media azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhető.
1 Két darab statikus képpel megjelenő hirdetési megoldás, 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.
2 Négy darab statikus képpel (anim gif nem lehet) megjelenő, 3D hirdetési megoldás. Képernyőre kerülést követően automatikusan körbeforog, hogy felhívja magára
a figyelmet, ezt követően a felhasználó tudja forgatni/lapozni.
3 Egyedi effekttel megjelenő hirdetési megoldás, a megjelenéshez két darab statikus képet kérünk leadni. A képek egymás felett helyezkednek el, és közülük az
egyiken egyedi effektet alkalmazunk. A képet "atomizáljuk", apró pöttyökre bontjuk, majd egy figyelemfelkeltő szétesés/összerendeződés után az olvasó tudja a
kurzorral atomizálni, mozgatni az erre kijelölt elemeket.
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Desktop banner Index címlapon:
Half page és extrák
Felület: Index címlap
Méret: 300x600 px – XL half page: 350x700 px
Formátum típusa:

Napi listaár:

Half page

4.200.000 Ft

XL half page

4.200.000 Ft

Slider half page1

4.200.000 Ft

3D half page2

4.200.000 Ft

Atomic half page3

4.200.000 Ft

A bannerek a longform cikkekben nem jelennek meg. Half page és half page extrák azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők. Atomic banner, 3D
banner és rich media azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhető.
1 Két darab statikus képpel megjelenő hirdetési megoldás, 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.
2 Három darab statikus képpel (anim gif nem lehet) megjelenő, 3D hirdetési megoldás. Képernyőre kerülést követően automatikusan körbeforog, hogy felhívja
magára a figyelmet, ezt követően a felhasználó tudja forgatni/lapozni.
3 Egyedi effekttel megjelenő hirdetési megoldás, a megjelenéshez két darab statikus képet kérünk leadni. A képek egymás felett helyezkednek el, és közülük az
egyiken egyedi effektet alkalmazunk. A képet "atomizáljuk", apró pöttyökre bontjuk, majd egy figyelemfelkeltő szétesés/összerendeződés után az olvasó tudja a
kurzorral atomizálni, mozgatni az erre kijelölt elemeket.
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Desktop banner
Index címlapon: Landscape
Felület: Index címlap
Formátumok:
Landscape állóképpel (728x410 px, statikus, nem
mozgó (.jpg vagy .png).
Működés: lefelé görgetéskor a kreatív megáll a képernyő
tetején és a tartalom gördül fölé. Adaptive ad működéssel is
rendelhető.

Slider landscape (2 db 728x410 px, statikus).
Két darab statikus képpel megjelenő hirdetési megoldás,
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.

Napi listaár: 3.900.000 Ft (Csak hétköznapokra rendelhető!)
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Desktop banner Index címlapon:
Adaptive ad: Just-One
Felület: Index címlap (Blog.hu blokk felett)
Formátum: Adaptive Ad Just-One (1138x640 px, static)
Működése: lefelé görgetéskor a kreatív megáll a
képernyő tetején és tartalom gördül fölé.
Az Adaptive Ad Just-One egyedi megoldással (magic vagy parallax) is
rendelhető, felár nélkül.

Napi listaár: 4.200.000 Ft

Just-One, Curtain, Just-One Reminder és Lapozható Just-One azonos zónában jelenik meg, így azonos napra nem rendelhetők.
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Desktop banner Index címlapon:
Lapozható Just-One
Felület: Index címlap (Blog.hu Címlap! blokk felett)
Működés:
Katalógusként működő, lapozható hirdetési
formátum
Összesen 9 oldal, oldalszám kiírással
4 lapozási lehetőség: a lapozást nyilak jelzik, a
fedőlapnál pedig extra bemozdulás is
Az oldalak nagyíthatók
A formátum működése ITT tekinthető meg
Méret: max. 9 db 880x1320 px méretű, statikus kép
(anim gif nem lehet).
Napi listaár: 4.500.000 Ft
Just-One, Curtain, Just-One Reminder és Lapozható Just-One azonos zónában jelenik meg, így azonos napra nem rendelhetők.
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Desktop banner Index címlapon:
Just-One Reminder
Felület: Index címlap (Blog.hu Címlap! blokk felett)
Formátum: Just-One Reminder
Leadandó méret: 1920x600 px statikus kép
Működés:
Az oldal görgetésekor a kép nem gördül ki a
képernyőről, hanem a tartalom úszik fölé. A kreatív
jobb és bal oldala látható marad. A hirdetést
reszponzívan szolgáljuk ki, tehát teljes
terjedelmében látszik (1366 px széles laptopon és
HD monitoron is).
Nézze meg a működést itt.

Napi listaár: 4.500.000 Ft

Just-One, Curtain, Just-One Reminder és Lapozható Just-One azonos zónában jelenik meg, így azonos napra nem rendelhetők.
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Desktop banner Index címlapon: Curtain
Felület: Index címlap (Blog.hu Címlap! blokk felett)
Formátum: Curtain (3 db 350x700 px, static)
Működés:
3 db statikus képpel (anim gif nem lehet)
megjelenő hirdetési megoldás.
A kreatívok csokorba gyűjtve jelennek meg, és
képernyőre kerüléskor függönyszerűen,
automatikusan szétválnak, megmutatva
mindhárom kreatívot.
Nézze meg a működést Index címlapon ITT.

Napi listaár: 4.500.000 Ft

Just-One, Curtain, Just-One Reminder és Lapozható Just-One azonos zónában jelenik meg, így azonos napra nem rendelhetők.
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Desktop banner Index címlapon: Sticky
Felület: Index címlap
A formátumról:
Index címlapon megjelenő 210x600 px méretű,
statikus hirdetés.
Görgetésre a hirdetés a képernyőhöz tapad,
nem tűnik el.
A hirdetés a landscape zónáig marad
képernyőn, onnan tovább gördítve eltűnik.
A user bármikor bezárhatja.
Csak 1531 vagy afeletti felbontású képernyőn
jelenik meg.
Nézze meg a működést Index címlapon ITT.
Hirdetési listaár: 3.500 Ft/CPM1
1

Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
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Desktop rich media Index címlapon
Felület: Index címlap
Méret: 970x550 px, 8 mp
Formátum típusa:

Napi listaár:

XL layer1

6.000.000 Ft

Interstitial2

6.000.000 Ft

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.
Rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők. Atomic banner, 3D banner és rich media azonos napra, azonos
kiadványra/rovatra nem rendelhető.
1
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Multiscreen pr cikk top Index címlapon
Formátum: a pr cikk a kiadványok szerkesztett tartalmai
között elhelyezett, hirdetés felirattal ellátott hirdetői cím +
ajánló (lead) kiemelés, amelynek találati oldala az adott
kiadvány designjában jelenik meg. A top pr lead a
Mindeközben hírfolyamban jelenik meg.
PR cikk top napi listaárak multiscreen: 1.900.000

Ft

Anyagleadási információk: Indamedia Sales technikai
specifikáció alapján, mely itt érhető el.
Text: cím: max. 80 karakter szóközökkel,
lead: max. 90 karakter szóközökkel
Kép: 348x196 px statikus kép (max. 100 KB)

A cikk terjedelme nem korlátozott, de egy oldalnál hosszabb nem ajánlott. Leadandó formátum: .doc. Kép(ek), videó elhelyezhető a cikkben. A
cikkoldalba ágyazott videót előzetesen kérjük feltölteni az indavideo.hu-ra, és a videóra mutató linket a cikkel együtt kérjük leadni.
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Multiscreen pr cikk közép Index címlapon
Formátum: a pr cikk a kiadványok szerkesztett tartalmai
között elhelyezett, hirdetés felirattal ellátott hirdetői cím +
ajánló (lead) kiemelés, amelynek találati oldala az adott
kiadvány designjában jelenik meg. A közép pr lead desktopon
a Mindeközben dobozban jelenik meg.
PR cikk közép napi listaárak multiscreen: 1.400.000

Ft

Anyagleadási információk: Indamedia Sales technikai
specifikáció alapján, mely itt érhető el.
Multiscreen pr cikk esetén a desktop és mobil megjelenés
eltérő, más anyagleadás szükséges.

Multiscreen pr cikk közép és mobil web rich media azonos zónában jelenik meg, így azonos napra nem rendelhető.
A cikk terjedelme nem korlátozott, de egy oldalnál hosszabb nem ajánlott. Leadandó formátum: .doc. Kép(ek), videó elhelyezhető a cikkben. A
cikkoldalba ágyazott videót előzetesen kérjük feltölteni az indavideo.hu-ra, és a videóra mutató linket a cikkel együtt kérjük leadni.

19

Hirdetési lehetőségek
Index rovatok Desktop
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Desktop banner Index rovatokon:
Billboard és extrák
Billboard

Felület

Slider billboard1

3D billboard2

Atomic billboard3

970x250 px

2 db 970x250 px, static

4 db 970x250 px, static

2 db 970x250 px, static

Index Belföld

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

Index Külföld

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

Index Gazdaság

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

Index TechTudomány

600 000 Ft

600 000 Ft

600 000 Ft

600 000 Ft

Index Kult

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

Index Sport

950 000 Ft

950 000 Ft

950 000 Ft

950 000 Ft

Index Mindeközben

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

Az adott rovat minden oldalán, fejléc alatt megjelenő hirdetés. A kreatív 970x90 px méretben is leadható (super leaderboard). A bannerek a
longform cikkekben nem jelennek meg. Billboard és billboard extrák azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők. Atomic
banner, 3D banner és rich media azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhető.
1 Két darab statikus képpel megjelenő hirdetési megoldás, 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.
2 Cikkoldalakon, négy darab statikus képpel (anim gif nem lehet) megjelenő, 3D hirdetési megoldás. Képernyőre kerülést követően
automatikusan körbeforog, hogy felhívja magára a figyelmet, ezt követően a felhasználó tudja forgatni/lapozni.
3 Egyedi effekttel megjelenő hirdetési megoldás, a megjelenéshez két darab statikus képet kérünk leadni. A képek egymás felett helyezkednek
el, és közülük az egyiken egyedi effektet alkalmazunk. A képet "atomizáljuk", apró pöttyökre bontjuk, majd egy figyelemfelkeltő
szétesés/összerendeződés után az olvasó tudja a kurzorral atomizálni, mozgatni az erre kijelölt elemeket.
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Desktop banner Index rovatokon:
Half page és extrák
Half page

Felület

Slider half page1

3D half page2

Atomic half page3

300x600 px

2 db 300x600 px, static

3 db 300x600 px, static

2 db 300x600 px, static

Index Belföld

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

Index Külföld

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

Index Gazdaság

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

Index TechTudomány

600 000 Ft

600 000 Ft

600 000 Ft

600 000 Ft

Index Kult

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

Index Sport

950 000 Ft

950 000 Ft

950 000 Ft

950 000 Ft

Index Mindeközben

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

Az adott rovat minden oldalán megjelenő hirdetés. A bannerek a longform cikkekben nem jelennek meg. Half page/filmstrip és half page extrák
azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők. Atomic banner, 3D banner és rich media azonos napra, azonos kiadványra/rovatra
nem rendelhető.
1 Két darab statikus képpel megjelenő hirdetési megoldás, 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.
2 Három darab statikus képpel (anim gif nem lehet) megjelenő, 3D hirdetési megoldás. Képernyőre kerülést követően automatikusan
körbeforog, hogy felhívja magára a figyelmet, ezt követően a felhasználó tudja forgatni/lapozni.
3 Egyedi effekttel megjelenő hirdetési megoldás, a megjelenéshez két darab statikus képet kérünk leadni. A képek egymás felett helyezkednek
el, és közülük az egyiken egyedi effektet alkalmazunk. A képet "atomizáljuk", apró pöttyökre bontjuk, majd egy figyelemfelkeltő
szétesés/összerendeződés után az olvasó tudja a kurzorral atomizálni, mozgatni az erre kijelölt elemeket.
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Együtt jobban megéri!

Index Gazdaság + Napi.hu half page
Felületek: Index Gazdaság + Napi.hu teljes site
Méret: 300x600 px
Platform: desktop
Formátum és napi listaár:
Half page: 1.600.000 Ft

Az adott rovat/kiadvány minden oldalán megjelenő hirdetés. A banner az Index longform cikkekben nem jelenik meg. Half page és half page
extrák azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők.
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Együtt jobban megéri!

Index Kult + Port.hu címlap, Mozi half page
Felületek: Index Kult + Port.hu címlap, Mozi
Méret: 300x600 px
Platform: desktop
Formátum és napi listaár:
Half page: 1.000.000 Ft

Az adott rovat/kiadvány minden oldalán megjelenő hirdetés. A banner az Index longform cikkekben nem jelenik meg. Half page és half page
extrák azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők.
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Desktop banner Index rovatokon:
Roadblock és extrák (1)
Roadblock

Landscape2
728x410 px

2 db 728x410 px, static

Index Belföld

1 750 000 Ft

1 750 000 Ft

1 750 000 Ft

Index Külföld

750 000 Ft

750 000 Ft

750 000 Ft

Index Gazdaság

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Index TechTudomány

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

Index Kult

450 000 Ft

450 000 Ft

450 000 Ft

Index Sport

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Index Mindeközben

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

Felület

640x360 px

Slider landscape1

Cikkoldalakon megjelenő hirdetés. 1245 px képernyőszélesség alatt a landscape vagy annál nagyobb formátum nem elérhető, helyette
640x360 px méretű roadblock váltóméret leadható. A bannerek a longform cikkekben nem jelennek meg. Roadblock, landscape és adaptive ad,
és egyéb extrák azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők. Atomic banner, 3D banner, curtain és rich media azonos napra,
azonos kiadványra/rovatra nem rendelhető.
1 Két darab statikus képpel megjelenő hirdetési megoldás, 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.
2 Állóképpel is rendelhető (728x410 px, static)
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Desktop banner Index rovatokon:
Roadblock és extrák (2)
3D landscape1

Adaptive ad:
George2

Lapozható George3

Atomic
landscape4

Curtain5

Felület

4 db 728x410 px,
static

748x560 px, static

9 db 880x1242 px,
static

Index Belföld

1 750 000 Ft

1 750 000 Ft

1 750 000 Ft

1 750 000 Ft

1 750 000 Ft

Index Külföld

750 000 Ft

750 000 Ft

750 000 Ft

750 000 Ft

750 000 Ft

Index Gazdaság

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Index TechTudomány

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

Index Kult

450 000 Ft

450 000 Ft

450 000 Ft

450 000 Ft

450 000 Ft

Index Sport

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

2 db 728x410 px,
static

3 db 350x700 px,
static

Cikkoldalakon megjelenő hirdetés. 1245 px képernyőszélesség alatt a landscape vagy annál nagyobb formátum nem elérhető, helyette 640x360 px méretű roadblock
váltóméret leadható. A bannerek a longform cikkekben nem jelennek meg. Roadblock, landscape és adaptive ad, és egyéb extrák azonos napra, azonos
kiadványra/rovatra nem rendelhetők. Atomic banner, 3D banner, curtain és rich media azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhető.
1 Cikkoldalakon, négy darab statikus képpel (anim gif nem lehet) megjelenő, 3D hirdetési megoldás. Képernyőre kerülést követően automatikusan körbeforog, hogy
felhívja magára a figyelmet, ezt követően a felhasználó tudja forgatni/lapozni.
2 Nagy méretű, statikus (png, jpg) hirdetés. Működése: lefelé görgetéskor a kreatív megáll a képernyő tetején és a tartalom gördül fölé.
3 Katalógusként működő hirdetési formátum. Összesen 9 oldal, a nyilakra kattintva a hirdetés lapozható, az oldalak nagyíthatók.
4 Egyedi effekttel megjelenő hirdetési megoldás, a megjelenéshez két darab statikus képet kérünk leadni. A képek egymás felett helyezkednek el, és közülük az
egyiken egyedi effektet alkalmazunk. A képet "atomizáljuk", apró pöttyökre bontjuk, majd egy figyelemfelkeltő szétesés/összerendeződés után az olvasó tudja a
kurzorral atomizálni, mozgatni az erre kijelölt elemeket.
5 Három db statikus képpel (anim gif nem lehet) megjelenő hirdetési megoldás. A kreatívok csokorba gyűjtve jelennek meg, és képernyőre kerüléskor
függönyszerűen, automatikusan szétválnak, megmutatva mindhárom kreatívot.
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Banner megjelenési minta Index rovatokon
Platform: desktop
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Desktop rich media Index rovatokon
Index rovatok

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

Interstitial1
(970x550 px, 8
mp)

Index rovatok

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

Interstitial1
(970x550 px, 8
mp)

Index Belföld

2 700 000 Ft

2 700 000 Ft

Index TechTudomány

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Index Külföld

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Index Kult

900 000 Ft

900 000 Ft

Index Gazdaság

1 700 000 Ft

1 700 000 Ft

Index Sport

1 400 000 Ft

1 400 000 Ft

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.
Rich media megoldások azonos napra,azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők. Rich media megoldások, 3D bannerek és atomic bannerek
azonos napra,azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők.
1
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Desktop cikk végi link Index rovatokon
Felület: választott Index rovat
Formátum: Max. 85 karakteres szöveges link a
választott Index rovat minden cikkének végén.
Heti listaár rovatonként:
Index Belföld: 960.000 Ft

Index Külföld: 790.000 Ft
Index Gazdaság: 620.000 Ft
Index TechTudomány: 790.000 Ft
Index Kult: 670.000 Ft
Index Sport: 670.000 Ft

Cikkoldalakon megjelenő hirdetés. A hirdetés a longform cikkekben nem jelenik meg.
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Hirdetési lehetőségek
Mobil és Multiscreen

30

Index mobil applikáció
Napi átlag 1.081.107 Views1
Gyors betöltődés, minimalizált
adatforgalmi terhelés
Offline mód: lementhető címlap
és egyedi cikkek
Áttekinthető design, kényelmes
hírfogyasztás

1 Forrás:

DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2022/10, havi napi átlag Views, mobil adat.

31

Mobilweb és alkalmazás banner
Napi listaár

Banner top1
300x250 px

Banner közép1
300x250 px

Index címlap

2 300 000 Ft

1 500 000 Ft

Index Belföld

1 250 000 Ft

800 000 Ft

Index Külföld

800 000 Ft

500 000 Ft

Index Gazdaság

500 000 Ft

300 000 Ft

Index TechTudomány

500 000 Ft

400 000 Ft

Index Kult

400 000 Ft

300 000 Ft

Index Sport

500 000 Ft

300 000 Ft

Teljes Index alkalmazás2

2 300 000 Ft

2 200 000 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.
1 Két darab statikus képpel megjelenő hirdetési megoldás, 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.
2 iOS, Android és Windows Phone platformon elérhető. Kiadványok: Index, Index Videó, Blog.hu Címlap!, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu. A kreatívok a tematikus
mellékletekben nem jelennek meg.
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Mobilweb rich media: Interstitial
Felület: Index címlap
Kreatív:
Méret: 480x654 px, 5 mp1
Működés: hirdetésenként egy felhasználónak napi
egy alkalommal megjelenítve
Napi listaár: 2.500.000 Ft

Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png).
A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1
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Mobilweb és alkalmazás rich media:
Slider
Méret:
Mobil web: 2 db 300x250 px,
statikus kép
Mobil alkalmazás: 2 db 480x480 px,
statikus kép
Működés: két darab statikus képpel
megjelenő hirdetési megoldás, 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.

Felület

Listaár/nap

Index címlap

2 300 000 Ft

Index Belföld

1 250 000 Ft

Index Külföld

800 000 Ft

Index Gazdaság

500 000 Ft

Index TechTudomány

500 000 Ft

Index Kult

400 000 Ft

Index Sport

500 000 Ft

Teljes Index alkalmazás1

2 300 000 Ft

Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). ). A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Mobilweb ill. alkalmazás rich media megoldások
azonos zónában jelennek meg, így azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Blog.hu Címlap!, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu. Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a
hirdetésnél nem működik kizárás.
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Mobilweb és alkalmazás rich media:
Cube
Méret: 480x480 px
Működés:
Négy darab statikus képpel
megjelenő reklámkocka,
melyhez akár négy darab
céloldali url is leadható1.
Képernyőre kerülést követően
egyet fordul automatikusan,
hogy felhívja magára a
figyelmet, ezt követően a
felhasználó tudja forgatni.
Tekintse meg videónkat a
működésről!

Felület

Listaár/nap

Index címlap

2 300 000 Ft

Index Belföld

1 250 000 Ft

Index Külföld

800 000 Ft

Index Gazdaság

500 000 Ft

Index TechTudomány

500 000 Ft

Index Kult

400 000 Ft

Index Sport

500 000 Ft

Teljes Index alkalmazás1

2 300 000 Ft

Leadható formátumok: statikus (.jpg, .png). A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Mobilweb ill. alkalmazás rich media megoldások azonos
zónában jelennek meg, így azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
1 iOS és Android friss (4) verziókon jelenik meg, Windows Phone platformon nem elérhető megoldás.
2 Kiadványok: Index, Index Videó, Blog.hu Címlap!, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu. iOS és Android platformon jelenik meg (Windows Phone platformon nem
elérhető megoldás).
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Mobilweb és alkalmazás rich media:
Magic
Méret: 2 db 480x480 px, static
Kiszolgálás: fixen elhelyezett, két
képből álló, nagyméretű,
mozgatásra áttűnő hirdetés.
Működés:
Görgetésre az egyik kép 100%ban transzparens lesz, így
mutatva meg az alul lévő képet.
Tekintse meg videónkat a
működésről!

Felület

Listaár/nap

Index címlap

2 300 000 Ft

Index Belföld

1 250 000 Ft

Index Külföld

800 000 Ft

Index Gazdaság

500 000 Ft

Index TechTudomány

500 000 Ft

Index Kult

400 000 Ft

Index Sport

500 000 Ft

Teljes Index alkalmazás1

2 300 000 Ft

Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). Mobil web ill. alkalmazás rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők.
A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Blog.hu Címlap!,Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu. Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a
hirdetésnél nem működik kizárás.
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Mobilweb és alkalmazás rich media:
Magnet
Méret: 480x480 px, statikus kép
Működés: statikus hirdetés, amely
lefelé görgetéskor automatikusan
középre pozicionálja magát.
Kiszolgálás: egy felhasználónak egy
alkalommal lejátszódó működéssel.

Felület

Listaár/nap

Index címlap

2 300 000 Ft

Index Belföld

1 250 000 Ft

Index Külföld

800 000 Ft

Index Gazdaság

500 000 Ft

Index TechTudomány

500 000 Ft

Index Kult

400 000 Ft

Index Sport

500 000 Ft

Teljes Index alkalmazás1

2 300 000 Ft

480x480 px

Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Mobil web ill. alkalmazás rich media megoldások azonos
zónában jelennek meg, így azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Blog.hu Címlap!, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu. Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a
hirdetésnél nem működik kizárás.
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Mobilweb és alkalmazás rich media:
Swipe Box
Méret:
3 db 480x480 px statikus kép. A jobb
és bal oldali 30-30 px-n releváns
információ, szöveg nem jelenhet meg.
Működés:
Függönyszerűen egymásra takarva
mutat be három kreatívot egymás
mellett. Mindhárom kép középső
harmada látszik alapállapotban, de
érintéssel vagy swipe-olással
kibonthatóak az üzenetek.
Kiváló formátum termékvariációk
bemutatására, vagy
történetmesélésre.
A működés itt nézhető meg.

Felület

Listaár/nap

Index címlap

2 300 000 Ft

Index Belföld

1 250 000 Ft

Index Külföld

800 000 Ft

Index Gazdaság

500 000 Ft

Index TechTudomány

500 000 Ft

Index Kult

400 000 Ft

Index Sport

500 000 Ft

Teljes Index alkalmazás1

2 300 000 Ft

Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). Mobil web ill. alkalmazás rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők.
A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!. Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a
hirdetésnél nem működik kizárás.
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Mobilweb és alkalmazás rich media:
Swipe Gallery
Méret: max. 8 db, 480x480 px
statikus kép, összesen max. 300 KB.
Működés:
A galériákhoz hasonlóan jelenít
meg egymás után akár 8 képet.
Az olvasó egymás után lapozva
tekintheti meg a kreatívokat.
Akár 8 képet is össze tudunk
így fűzni, kreatívonként
különböző landing url-lel.
A működés itt nézhető meg.

Felület

Listaár/nap

Index címlap

2 300 000 Ft

Index Belföld

1 250 000 Ft

Index Külföld

800 000 Ft

Index Gazdaság

500 000 Ft

Index TechTudomány

500 000 Ft

Index Kult

400 000 Ft

Index Sport

500 000 Ft

Teljes Index alkalmazás1

2 300 000 Ft

Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). Mobil web ill. alkalmazás rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők.
A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog,.hu Címlap! Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a
hirdetésnél nem működik kizárás.
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Mobil alkalmazás rich media: Rezgő magnet
Felület: teljes Index alkalmazások1
Méret: 480x480 px statikus kép, maximum 120 KB.

Működés:
A hirdetés képernyőre kerülésekor középre pozícionálja
magát, és rezdül egyet, felhívva magára a figyelmet, egy
felhasználónak egy alkalommal.2
Csak első találkozás alkalmával rezeg, hogy ne zavarjuk
túlságosan a felhasználói élményt.
Napi listaár: 2.300.000 Ft

Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). Mobil alkalmazás rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. A
kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu; Blog.hu Címlap!. Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a
hirdetésnél nem működik kizárás.
2 Azon felhasználóknak, akik nem frissítették az Index alkalmazást, a magnet extra funkció (rezgés) nélkül jelenhet meg.
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Mobil alkalmazás rich media:
„Ablakos” vagy Peep-Hole
Felület: teljes Index alkalmazás1
Kreatív:
Méret: 480x654 px
Megjelenés: egy 480x654-es méretű kép a cikkoldal mögött
fixen (= felette gördül az oldal, de a kép ott marad mintha a
telefon háttérképe lenne), amire egy 480x240-es ablakon
keresztül láthatunk rá.
Tekintse meg videónkat a működésről!
Napi listaár: 2.300.000 Ft

Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). Mobil alkalmazás rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. A
kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Blog.hu Címlap!, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu. Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a
hirdetésnél nem működik kizárás.
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Mobil alkalmazás rich media: Tiltorama
Felület: teljes Index alkalmazás (kivéve Blog.hu Címlap!)1
Méret: 1200x480 px, állókép
Megjelenés:
A felhasználó olvasás közben egy - a képernyőt teljes
szélességében kitöltő - hirdetéssel (betekintő ablakkal)
találkozik, amelyben a hirdetés a telefon legkisebb
horizontális mozgatására megmozdul.
A kreatív szélességében legalább 2,5-szer nagyobb,
mint a betekintő ablak, így az olvasó a készülék
megdöntésével tudja teljesen bejárni azt. Minden
esetben a leadott kreatív mértani közepe a
nyitóállapot.
Tekintse meg videónkat a működésről!
Napi listaár: 2.300.000 Ft
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). Mobil alkalmazás rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. A
kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu. Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem
működik kizárás.
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Mobil alkalmazás rich media: Holy F360
Felület: teljes Index alkalmazás (kivéve Blog.hu Címlap!)1
Méret: 2048x1024 px, állókép (a kreatívra egy 480x480 px méretű
betekintő ablakon keresztül látunk rá)
Megjelenés:
Gömbpanoráma, amiben a felhasználó körülnéz a
telefonjával. Az egész mozdulat ösztönös, az eredmény
viszont annyira meglepő és szokatlan, hogy mindenkinek
leesik tőle az álla, és gyermeki kíváncsisággal szemléli körbe.
A legjobban terek bemutatására alkalmas, épület (ingatlan,
szálloda, étterem), járműbelső, akár valamilyen közösségi
helyszín, koncertjelenet, bármi, ahol körbenézni érdemes.
Tekintse meg videónkat a működésről!

Napi listaár: 2.300.000 Ft
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). Mobil alkalmazás rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. A
kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu. Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem
működik kizárás.
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Mobil alkalmazás rich media: Adaptive ad
Felület: teljes Index alkalmazások1
Méret: 480x654 pixel statikus kép, maximum 120 KB. Fixen
elhelyezett hirdetés, cikkoldalanként egy felhasználónak egy
alkalommal.
Működés:
A rich media megoldás a cikkoldalon haladva elegánsan tűnik
elő a szöveg alól, majd a megfelelő pillanatban, anélkül, hogy
irritáló lenne, egyszer csak középre pozícionálja magát. A
cikket tovább olvasva, ugyanolyan elegánsan tűnik el a szöveg
alatt, ahogyan jött. Felfelé gördítve ugyanez a mozgás
történik, csak éppen minden fordítva.
A működés itt nézhető meg.
Napi listaár: 2.300.000 Ft
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). Mobil alkalmazás rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. A
kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!. Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a
hirdetésnél nem működik kizárás.
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Mobil alkalmazás rich media: Swipe Cards
Felület: teljes Index alkalmazások1
Méret: 3 db 480x654 px statikus kép, összesen max. 150 KB.

Működés:
A rich media megoldás legyezőszerűen jelenít meg 3
különböző kreatívot.
A középső kép mögött kétoldalt bújik meg a másik kettő,
amiket érintés vagy swipe segítségével lehet előre hozni. Az
előtérben lévő képre kattintva a hirdető weboldala nyílik
meg. A három kép mögött akár három különböző url is lehet.
A működés itt nézhető meg.
Napi listaár: 2.300.000 Ft

Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png). Mobil alkalmazás rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. A
kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!. Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Alkalmazásokban a
hirdetésnél nem működik kizárás.
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Mobil alkalmazás rich media: Full-screen
Felület: teljes Index alkalmazás1
Méret: 480x654 px

Működés:
Címlapok és cikkek között lapozáskor megjelenő
hirdetés, hirdetésenként egy felhasználónak max.
napi két alkalommal megjelenítve.
Listaár: 5.000 Ft/CPM2

Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png).
1 Kiadványok: Index, Index Videó, Blog.hu Címlap! ,Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu. iOS, Android és Windows Phone platformon elérhető. 2 3
2 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
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Joker
A Joker kép és szöveg kombinációjával hat a
látogatóra a cikk végén.

Felület: Index teljes site (multiscreen)
Listaár: 3.500 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.

A Joker desktopon cikkvégi link zónában, mobil weben banner közép zónában jelenik meg.
1 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
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TABLET HIRDETÉSI
MEGOLDÁSAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN
KAPCSOLATTARTÓJÁTÓL!
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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.

