Kiadványaink mobilon
általános médiaajánlat

Érvényes: 2022. március 9-től visszavonásig

Indamedia csoport mobil kiadványok
havi elérés

73%
napi átlag látogató

1,7 millió RU
napi átlag megtekintés

8,7 millió Views
Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2021/03, Indamedia Sales,
havi elérés (%), napi átlag látogató (RU) és Views, mobil adat (incl. app).
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Két mobil kiadványunk is a top5-ben
legolvasottabb weboldal mobilon:

Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2021/03, napi átlag valós látogató (RU), mobil web.
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Hirdetési megoldások

MOBIL WEB
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Indamedia csoport mobil kiadványok napi elérése

Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2021/03, napi átlag valós látogató (RU), mobil web.
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Index.hu mobil web banner napi listaár
Felület

Egység

Banner top

Banner közép

300x250 px

300x250 px

Index címlap

nap

1 950 000 Ft

1 300 000 Ft

Index Belföld

nap

1 100 000 Ft

650 000 Ft

Index Külföld

nap

700 000 Ft

450 000 Ft

Index Gazdaság

nap

330 000 Ft

180 000 Ft

Index TechTudomány

nap

450 000 Ft

320 000 Ft

Index Kult

nap

330 000 Ft

190 000 Ft

Index Sport

nap

420 000 Ft

230 000 Ft

Képünk illusztráció. 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. A kreatívok a tematikus mellékletekben nem
jelennek meg.
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Mobil web banner napi listaár
Felület

Egység

Banner top

Banner közép

300x250 px

300x250 px

Napi.hu

nap

750 000 Ft

400 000 Ft

Napi.hu + Index Gazdaság

nap

950 000 Ft

-

Totalcar

nap

580 000 Ft

380 000 Ft

Velvet

nap

300 000 Ft

200 000 Ft

Dívány

nap

330 000 Ft

200 000 Ft

SóBors

hét

1 000 000 Ft

650 000 Ft

Femina

nap

1 200 000 Ft

800 000 Ft

Femina + Dívány

nap

1 400 000 Ft

-

PORT.hu

nap

1 000 000 Ft

600 000 Ft

Képünk illusztráció. 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. A kreatívok a tematikus mellékletekben nem
jelennek meg.
Banner top és mobil rich media azonos zónában jelenik meg, azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhető.
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Mobil web rich media / Slider
Méret:
mobil web: 2 db 300x250 px, statikus
mobil alkalmazás: 2 db 480x480 px, statikus
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.
Nézze meg a működést itt.
Képünk illusztráció. Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Indexen mobil web rich media megoldások
azonos zónában jelennek meg, így azonos napra, azonos rovatra nem rendelhetők. A többi kiadványon banner top is ugyanebben a zónában jelenik meg, így banner top és
mobil web rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
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Mobil web rich media / Cube
Méret:
4 db 480x480 px, statikus
Működés:
Négy darab statikus képpel megjelenő
reklámkocka, melyhez akár négy darab
céloldali url is leadható. Képernyőre kerülést
követően egyet fordul automatikusan, hogy
felhívja magára a figyelmet, ezt követően a
felhasználó tudja forgatni.
Tekintse meg videónkat a működésről!

Képünk illusztráció. Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Indexen mobil web rich media megoldások
azonos zónában jelennek meg, így azonos napra, azonos rovatra nem rendelhetők. A többi kiadványon banner top is ugyanebben a zónában jelenik meg, így banner top és
mobil web rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
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Mobil web rich media / Magnet
Méret:
480x480 px, statikus
Működés:
Statikus hirdetés, amely lefelé görgetéskor
automatikusan középre pozícionálja magát
Fixen elhelyezett hirdetés, oldalanként egy
felhasználónak egy alkalommal lejátszódó
működéssel

480x480
px
480x480 px

Képünk illusztráció. Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Indexen mobil web rich media megoldások
azonos zónában jelennek meg, így azonos napra, azonos rovatra nem rendelhetők. A többi kiadványon banner top is ugyanebben a zónában jelenik meg, így banner top és
mobil web rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
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Mobil web rich media / Magic
Méret:
2 db 480x480 px, statikus
Működés:
Fixen elhelyezett, két képből álló,
nagyméretű, mozgatásra áttűnő hirdetés
Görgetésre az egyik kép 100%-ban
transzparens lesz, így mutatva meg az alul
lévő képet
Tekintse meg videónkat a működésről

Képünk illusztráció. Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Indexen mobil web rich media megoldások
azonos zónában jelennek meg, így azonos napra, azonos rovatra nem rendelhetők. A többi kiadványon banner top is ugyanebben a zónában jelenik meg, így banner top és
mobil web rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
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Mobil web rich media / Swipe gallery
Méret:
max. 8 db 480x480 px, statikus
Működés:
A képgalériákhoz hasonlóan lehet
egymás után megtekinteni az
egyes képeket.

480x480
px
480x480 px

Képünk illusztráció. Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Indexen mobil web rich media megoldások
azonos zónában jelennek meg, így azonos napra, azonos rovatra nem rendelhetők. A többi kiadványon banner top is ugyanebben a zónában jelenik meg, így banner top és
mobil web rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
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Mobil web rich media / Swipe box
Méret:
3 db 480x480 px, statikus
A jobb és bal oldali 30-30 px-n releváns
információ, szöveg nem jelenhet meg,
mert a képek egymásra takarnak.
Működés:
A három kép középső egyharmada
látható alaphelyzetben. Érintéssel,
swipe-al lehet navigálni a képek között.

480x480
px
480x480 px

Képünk illusztráció. Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Indexen mobil web rich media megoldások
azonos zónában jelennek meg, így azonos napra, azonos rovatra nem rendelhetők. A többi kiadványon banner top is ugyanebben a zónában jelenik meg, így banner top és
mobil web rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
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Index.hu mobil web rich media napi listaár
Slider

Cube

Magnet

Magic

Swipe Gallery

Swipe Box

2 db 300x250
px, static

4 db 480x480
px, static

480x480 px,
static

2 db 480x480 px,
static

max. 8 db
480x480 px, static

3 db 480x480 px,
static

Index címlap

1 950 000 Ft

1 950 000 Ft

1 950 000 Ft

1 950 000 Ft

1 950 000 Ft

1 950 000 Ft

Index Belföld

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

Index Külföld

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

Index Gazdaság

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

Index TechTud

450 000 Ft

450 000 Ft

450 000 Ft

450 000 Ft

450 000 Ft

450 000 Ft

Index Kult

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

Index Sport

420 000 Ft

420 000 Ft

420 000 Ft

420 000 Ft

420 000 Ft

420 000 Ft

Felület

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. A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Mobil web rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így azonos napra,
azonos rovatra nem rendelhetők.
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Mobil web rich media napi listaár
Slider

Cube

Magnet

Magic

Swipe Gallery

Swipe Box

2 db 300x250
px, static

4 db 480x480
px, static

480x480 px,
static

2 db 480x480 px,
static

max. 8 db
480x480 px, static

3db 480x480 px,
static

Napi.hu

660 000 Ft

660 000 Ft

660 000 Ft

660 000 Ft

660 000 Ft

660 000 Ft

Totalcar

580 000 Ft

580 000 Ft

580 000 Ft

580 000 Ft

580 000 Ft

580 000 Ft

Velvet

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

Dívány

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

Femina

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Port.hu

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

SóBors

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Felület

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. A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Banner top és mobil web rich media megoldások azonos zónában jelennek meg, így
azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők.
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Mobil web rich media / Interstitial
Méret:
480x654 px, 5 mp
Működés:
Hirdetésenként egy felhasználónak
napi egy alkalommal megjelenítve

Felület és napi listaár:
Index címlap: 2.200.000 Ft
Femina mobil: 1.200.000 Ft

480x654 px

Képünk illusztráció. 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. A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg. Mobil web rich media megoldások azonos napra, azonos
kiadványra nem rendelhetők.
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Hirdetési megoldások

INDEX MOBIL ALKALMAZÁS
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Index mobil alkalmazás (1)
Újságolvasó alkalmazásunk kiváló terepe
a felhasználókból ösztönös interakciót
kiváltó rich media hirdetési
megoldásainknak. Varázslatosan érdekes
in-app hirdetéseink nem tolakodnak,
kéretlenül nem csinálnak semmit,
egyszerűen csak élmény velük találkozni.
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Index mobil alkalmazás (2)
7 kiadvány, változtatható sorrenddel
Speciális és egyedi hirdetések az
alkalmazásokban
Gyors betöltődés, minimalizált
adatforgalmi terhelés
Teljes képernyős galériák, nagyítható
képek
Offline mód: lementhető címlap és
egyedi cikkek
Kényelmes hírfogyasztás
500.000+ letöltés

19

Mobil alkalmazás banner
Felület: teljes Index alkalmazás1
Kreatív méret és napi listaár:
Banner top (300x250 px): 2.250.000 Ft
Banner közép (300x250 px): 1.950.000 Ft

A kép illusztráció. 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. A kreatívok a tematikus mellékletekben nem
jelennek meg.
1 iOS, Android és Windows Phone platformon elérhető. Kiadványok: Index, Index Videó, Blog.hu Címlap!, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu.
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Mobil web rich media / Slider
Felület: teljes Index alkalmazás1
Méret: 2 db 480x480 px, statikus
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.
Napi listaár: 2.250.000 Ft

A kép illusztráció.
1 Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!.
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). Alkalmazásban mobil rich media megoldások („ablakos”, adaptive ad, cube, holy f360, magic, magnet, rezgő magnet,
tiltorama, swipe) azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem működik kizárás. A kreatívok a tematikus
mellékletekben nem jelennek meg.
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Mobil alkalmazás rich media / Cube
Felület: teljes Index alkalmazás1
Méret: 4 db 480x480 px, statikus
Működés:
Négy darab statikus képpel megjelenő reklámkocka,
melyhez akár négy darab céloldali url is leadható.
Képernyőre kerülést követően egyet fordul
automatikusan, hogy felhívja magára a figyelmet, ezt
követően a felhasználó tudja forgatni

480x480 px

Napi listaár: 2.250.000 Ft

A kép illusztráció.
1 Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!.
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). Alkalmazásban mobil rich media megoldások („ablakos”, adaptive ad, cube, holy f360, magic, magnet, rezgő magnet,
tiltorama, swipe) azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem működik kizárás. A kreatívok a tematikus
mellékletekben nem jelennek meg.
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Mobil alkalmazás rich media /
„Ablakos” vagy Peep-Hole
Felület: teljes Index alkalmazás1
Méret: 480x654 px, statikus
Megjelenés:
Egy 480x654-es méretű kép az oldal 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: 2.250.000 Ft

A kép illusztráció.
1 Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!.
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). Alkalmazásban mobil rich media megoldások („ablakos”, adaptive ad, cube, holy f360, magic, magnet, rezgő magnet,
tiltorama, swipe) azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem működik kizárás. A kreatívok a tematikus
mellékletekben nem jelennek meg.
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Mobil alkalmazás rich media / Adaptive ad
Felület: teljes Index alkalmazás1
Méret: 480x654 px, statikus, maximum 120 KB.
Fixen elhelyezett hirdetés, egy felhasználónak egy alkalommal.
Működés:
Az oldalon haladva elegánsan tűnik elő a szöveg alól, majd
a megfelelő pillanatban, anélkül, hogy irritáló lenne, egyszer
csak középre pozícionálja magát. 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: 2.250.000 Ft
A kép illusztráció.
1 Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!.
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). Alkalmazásban mobil rich media megoldások („ablakos”, adaptive ad, cube, holy f360, magic, magnet, rezgő
magnet, tiltorama, swipe) azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem működik kizárás. A kreatívok a
tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
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Mobil alkalmazás rich media / Magic
Felület: teljes Index alkalmazás1
Méret: 2 db 480x480 px, statikus
Működés:
Két képből álló, nagyméretű, mozgatásra áttűnő
hirdetés
Görgetésre az egyik kép 100%-ban transzparens
lesz, így mutatva meg az alul lévő képet
Tekintse meg videónkat a működésről!
Napi listaár: 2.250.000 Ft
A kép illusztráció.
1 Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!.
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). Alkalmazásban mobil rich media megoldások („ablakos”, adaptive ad, cube, holy f360, magic, magnet, rezgő magnet,
tiltorama, swipe) azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem működik kizárás. A kreatívok a tematikus
mellékletekben nem jelennek meg.
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Mobil alkalmazás rich media / Magnet
Felület: teljes Index alkalmazás1
Méret: 480x480 px, statikus
Működés:
A hirdetés lefelé görgetéskor automatikusan középre
pozícionálja magát
Fixen elhelyezett hirdetés, oldalanként egy
felhasználónak egy alkalommal lejátszódó működéssel

480x480
px
480x480 px

Napi listaár: 2.250.000 Ft

A kép illusztráció.
1 Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!.
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). Alkalmazásban mobil rich media megoldások („ablakos”, adaptive ad, cube, holy f360, magic, magnet, rezgő magnet,
tiltorama, swipe) azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem működik kizárás. A kreatívok a tematikus
mellékletekben nem jelennek meg.
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Mobil alkalmazás rich media / Rezgő magnet
Felület: teljes Index alkalmazás (kivéve Blog.hu Címlap!)1
Méret: 480x480 px, statikus, maximum 120 KB.
Működés2:
A hirdetés képernyőre kerülésekor középre pozícionálja
magát, és rezdül egyet, felhívva magára a figyelmet. Sem a
mozgást, se a rezgést nem lehet visszajátszani.
Fixen elhelyezett hirdetés, egy felhasználónak egy
alkalommal.
Listaár: 2.250.000 Ft/nap

A kép illusztráció.
1 Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!.
2 Azon felhasználóknak, akik még nem frissítették az Index alkalmazást, a magnet jelenik meg, extra funkció (rezgés) nélkül.
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). Alkalmazásban mobil rich media megoldások („ablakos”, adaptive ad, cube, holy f360, magic, magnet, rezgő magnet,
tiltorama, swipe) azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem működik kizárás. A kreatívok a tematikus
mellékletekben nem jelennek meg.
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Mobil alkalmazás rich media /
Swipe – a mesélő

CARD

GALLERY

BOX

A Card itt, a Gallery itt, a Box működése itt nézhető meg.
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Hogyan működik a Swipe?
Felület: teljes Index alkalmazás1
Típusai:
Swipe cards: legyezőszerűen tartott 3 db kép, középen egy teljes méretben, mögötte jobb és bal
oldalon kilógva a másik kettő. Swipe vagy érintés hatására lehet kiválasztani, hogy melyik kép kerüljön
előtérbe. Az előtérben lévő képre kattintva a hirdető weboldala nyílik meg.
Méret: 3 db 480x654 px statikus kép.
Swipe box: a 3 kép középső egyharmada látható alaphelyzetben. Érintéssel, swipe-al lehet navigálni a
képek között.
Méret: 3 db 480x480 px, a jobb és bal oldali 30-30 px-n releváns információ, szöveg nem jelenhet meg,
mert a képek egymásra takarnak.
Swipe gallery: a képgalériákhoz hasonlóan lehet egymás után megtekinteni az egyes képeket. Méret:
max. 8 db, 480x480 px statikus kép.
Listaár: 2.250.000 Ft/nap
Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!.
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). Alkalmazásban mobil rich media megoldások („ablakos”, adaptive ad, cube, holy f360, magic, magnet, rezgő magnet,
tiltorama, swipe) azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem működik kizárás. A kreatívok a tematikus
mellékletekben nem jelennek meg.
1
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Mobil alkalmazás rich media / Tiltorama
Felület: teljes Index alkalmazás (kivéve Blog.hu Címlap!)1
Méret: 1200x480 px, statikus
Működés:
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: 2.250.000 Ft
A kép illusztráció.
1 Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!.
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). Alkalmazásban mobil rich media megoldások („ablakos”, adaptive ad, cube, holy f360, magic, magnet, rezgő magnet,
tiltorama, swipe) azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem működik kizárás. A kreatívok a tematikus
mellékletekben nem jelennek meg.
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Mobil alkalmazás rich media / Holy F360
Felület: teljes Index alkalmazás (kivéve Blog.hu Címlap!)1
Méret: 2048x1024 px, statikus (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: 2.250.000 Ft
A kép illusztráció.
1 Windows Phone platformon nem elérhető megoldás. Kiadványok: Index, Index Videó, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu, Blog.hu Címlap!.
Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png.). Alkalmazásban mobil rich media megoldások („ablakos”, adaptive ad, cube, holy f360, magic, magnet, rezgő magnet,
tiltorama, swipe) azonos zónában jelennek meg, így azonos napra nem rendelhetők. Alkalmazásokban a hirdetésnél nem működik kizárás. A kreatívok a tematikus
mellékletekben nem jelennek meg.
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Mobil alkalmazás rich media / Full-screen
Felület: teljes Index alkalmazás1
Kreatív:
Méret: 480x654 px2
Működés: címlapok és cikkek között
lapozáskor megjelenő hirdetés,
hirdetésenként egy felhasználónak max.
napi két alkalommal megjelenítve.
Listaár: 5.000 Ft/CPM3

A kép illusztráció.
1 iOS, Android és Windows Phone platformon elérhető. Kiadványok: Index, Index Videó, Blog.hu Címlap!, Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu.
2 Leadható formátumok: statikus kép (.jpg., .png).
3 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
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Megjelenés alapú csomagok

MOBIL ÉS MULTISCREEN MIX
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Mobil banner mix (web és alkalmazás)
Egység

Mobil banner
300x250 px

Index mobil és Index alkalmazás Index oldalak

CPM4

3 000 Ft

Mobil férfi mix2

CPM4

2 500 Ft

Mobil női mix3

CPM4

2 500 Ft

Felület

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. A kreatívok a tematikus mellékletekben nem jelennek meg.
2 Kiadványok: mobil Index Sport rovat, Totalcar, Velvet, Napi.hu + Index alkalmazás Totalcar, Velvet és Napi.hu oldalak.
3 Kiadványok: mobil Dívány, SóBors, Femina, PORT.hu, + Index alkalmazás Dívány oldalak.
4 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
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Megjelenés (AV) alapú multiscreen1 csomagok
Megjelenés (adview, av) alapú multiscreen1 tematikus csomagok

CPM2

Prémium csomag
Index Gazdaság és Belföld, Index szerkesztőségi blogok, Index alkalmazás Index oldalak, Napi.hu

3 500 Ft

Index csomag
Index címlap + rovatok (Index Gazdaság nélkül), Index alkalmazás Index oldalak

2 500 Ft

Férfi csomag
Index Sport, Velvet, Totalcar, Index alkalmazás Index, Velvet és Totalcar oldalak, PORT.hu, Port.hu alkalmazás, Napi.hu, Blog.hu férfi tematikájú4 blogok

2 500 Ft

Női csomag
Dívány, Index alkalmazás Dívány oldalak, Sóbors, Femina, Retikül, Női friss, PORT.hu, Port.hu alkalmazás, Blog.hu női tematikájú5 blogok

2 500 Ft

Gyerek csomag
Dívány Szülőség, Index alkalmazás Dívány oldalak, Femina Gyerek, PORT.hu Gyerek, Port.hu alkalmazás, Blog.hu szülőség és életmód tematikájú blogok

2 500 Ft

Fiatal csomag
Index Napirajz, Index szerkesztőségi blogok (Stenk, Cinematrix), Dívány Lájfhekk, Offline és #Életem, Index alkalmazás Index és Dívány oldalak, Femina Terasz, PORT.hu,
Port.hu alkalmazás, Inda szolgáltatások

2 500 Ft

Gasztro csomag
Index Degusztátor, Dívány Lájfhekk és Offline, Index alkalmazás Dívány oldalak, Sóbors, Femina Recept és Diéta, Blog.hu gasztro és életmód tematikájú blogok

2 500 Ft

Kult csomag
Index Kult+Cinematrix, Index alkalmazás Index és Blog.hu Címlap! oldalak, PORT.hu, Port.hu alkalmazás, Blog.hu kultúra tematikájú blogok, Blog.hu Címlap!

2 500 Ft

Ingatlan csomag
Index Gazdaság/Ingatlan, Index alkalmazás Index oldalak, Napi.hu Ingatlan

2 500 Ft

Utazás csomag
Femina Utazás, Blog.hu utazás tematikájú blogok

2 500 Ft

Szabadidő csomag
PORT.hu, Port.hu alkalmazás, Velvet Gumicukor, Velvet Móka, Index alkalmazás Velvet oldalak, Inda szolgáltatások: Blog.hu, Indavideó, Indamail, Index Fórumok, Indafotó

1 500 Ft

1A

kampányok a kiadványok desktop, mobilweb, mobil alkalmazás, tablet felületein egyaránt megjelenhetnek. 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. Formátumok: super leaderboard,
medium rectangle, roadblock, mobil banner (300x250 px, képA kampányokhoz minimum 2 db desktop, 2 db tablet és 1 db mobil (300x250 px) kreatív méret szükséges, a
többi opcionális. A 300x250 px méret leadása kötelező.
2 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
3 Politika, közélet, sport, IT, autó, stb.
4 Állat/növény, baba-mama, design/kreatív/hobby, divat/életmód/diéta, énblogok, gasztro, környezetvédelem, kultúra, női bulvár, utazás, stb.
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VÁRHATÓ MEGJELENÉS
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Látogatottsági adatok (nap)
VÁRHATÓ MEGJELENÉS (NAP)4

VÁRHATÓ MEGJELENÉS (NAP)4

MOBIL WEB AV

MOBIL WEB AV

MOBIL APP AV

Banner top

Banner top

Index címlap

1 200 000

-

Totalcar2

190 000

Index Belföld

1 100 000

-

Velvet

80 000

Index Külföld

450 000

-

Dívány

85 000

Index Gazdaság

200 000

-

Femina

1 00 000

Index TechTudomány

90 000

-

Napi.hu

430 000

Index Kult+Cinematrix

230 000

-

PORT.hu teljes site

Index Sport

140 000

-

-

1 100 0001

Felület

Teljes Index alkalmazás1

Felület

Banner top

430 000 – 950 0003

1 Teljes

Index alkalmazás, iOS, Android és Windows Phone platformon elérhető. Kiadványok: Index, Index Videó, Blog.hu Címlap! , Totalcar, Velvet, Dívány, Napi.hu.
Népítélet nélkül.
3 A hétköznapok (H-CS) és a hétvégék (P-V) napi átlag látogatószámának ingadozása miatt az elérés várható minimum és maximum értékei.
4 Forrás (AV): Gemius AdOcean 2021/03 (mobil forgalom, AMP-vel együtt).
2
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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., az Index.hu Zrt. 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.

