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A Port.hu-ról

A  leglátogatottabb hazai kulturális 
programajánló portál1

Az oldal célja a hazai szabadidős és kulturális 
programlehetőségek teljes körű bemutatása

Tematikájából adódóan a szórakozásra időt és 
pénzt fordító, aktív és fiatalos olvasói vannak

Az adatbázis mérete egyedülálló a magyar 
piacon2: 

• 152 db tv csatorna részletes műsora
• 189.300 db filmes adatlap
• 409.200 db személy adatlap
• 17.400 db helyszín adatlap
• 10.300 db videó

1 Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2022/08, napi átlag valós látogató (RU), all device (incl. app). 
2 Forrás: Port.hu belső statisztika, 2022.08.26.
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Napi átlag elérés a Port.hu-n

Képünk illusztráció.
Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2022/10, havi napi átlag valós látogató (RU), all device (incl. app) és platformonkénti (desktop, mobil 
web) adat.

157.486 RU 

51.423 RU 

total

desktop

mobil web

108.710 RU 
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Port.hu doboz az Index címlapján

#TÁMOGATÁS:
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Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2022/10, 
közönség összetétel, all device (excl. app).
1 Budapest vagy megyeszékhely

A közönsége

57% 25-49 éves aff. 110

40% nagyvárosi1 aff. 106

58% főkereső aff. 108

44% Esomar ABC1 aff. 115

44% diplomás aff. 132
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Fő rovatok a Port.hu-n

TV 157 televízió csatorna részletes műsora

Mozi részletes moziműsor és a legnagyobb magyar nyelven hozzáférhető filmadatbázis

Stream streaming szolgáltatókon keresztül elérhető filmek és sorozatok

Színház részletes színházműsor a rendezések archívumával

Fesztivál zenei, színházi, filmes, hagyományőrző -és gasztronómiai fesztiválok

Zene zenei programajánlat műfajokra bontva

Kiállítás múzeumok, galériák, kiállítóhelyek programja

Gyerek gyerekprogramok: mozi, színház, fesztivál, kiállítás, koncert, sport, egyéb
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Négy, hetente frissülő blog a Port.hu-n:
Kikötő a Holdon – Vámos Miklós blogja. A kortárs 
magyar irodalom egyik legnépszerűbb szerzője, 
most a Holdra költözött, onnan figyel minket és 
elmondja mit gondol rólunk

Buddy Endre – Csabai Máté blogja könyvről, 
irodalomról másképp

Péter Dávid megmondja: "Megint nincs semmi a 
tévében." de ez nem igaz, hiszen egyszerre van tele 
rossz és zseniális műsorral a tévé. Ez a blog rá a 
bizonyíték, ahol atomjaira szedik minden nappali 
ékkövét

sPORT: sport a Port-on. Idén nyáron fókuszban a 
nagy sportesemények

Szponzorációs és natív lehetőségekről 
érdeklődjön sales kapcsolattartójánál!

A Port.hu saját blogjai
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PORTcast – Filmes-spoileres podcast

A podcast egy rendszeresen jelentkező, 
digitális beszélgetős rádióműsor. Az 
interneten bárhol, bármikor elérhető.

PORTcast:

Átbeszélünk és kivesézünk spoileresen olyan 
népszerű témákat, mint a legújabb Marvel-
filmek, a legnépszerűbb Netflix-
tévésorozatok vagy épp a Star Wars
franchise.

Megjelenés: havonta két alkalom

A részletekről érdeklődjön sales
kapcsolattartójánál!

A podcast szponzoráció előzetes egyeztetést igényel.
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blogketrec a 
PORT.hu-n:

folyamatosan 
szemlézett kulturális-

szórakoztató blogokkal
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Hirdetési lehetőségek
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Desktop banner: Billboard és extrák

A kiadvány/rovat minden oldalán, fejléc alatt megjelenő hirdetés. A kreatív 970x90 px méretben is leadható (super leaderboard). Billboard és billboard extrák azonos napra, 
azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők. Atomic bannerek, 3D bannerek és rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők.
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.
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.

Felület PORT.hu teljes site

Billboard
(970x250 px)

1 300 000 Ft

Slider billboard1

(2 db 970x250 px, static)
1 300 000 Ft

3D billboard2

(4 db 970x250 px, static)
1 300 000 Ft

Atomic billboard3

(2 db 970x250 px, static)
1 300 000 Ft
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Desktop banner: Half page és extrák

A kiadvány/rovat minden oldalán megjelenő hirdetés. Half page és half page extrák azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők. Atomic bannerek, 3D 
bannerek és rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők.
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.
2 Az Half page nem jelenik meg a TV rovat nyitóoldalán.
3 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.
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.

Felület PORT.hu teljes site

Half page
(300x600 px)

1 300 000 Ft

Slider half page1

(2 db 300x600 px, static)
1 300 000 Ft

XL half page2

(350x700 px)
1 300 000 Ft

3D half page3

(3 db 300x600 px, static)
1 300 000 Ft

Atomic half page4

(2 db 300x600 px, static)
1 300 000 Ft
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VÁSÁROLJA KOMBÓBAN! 

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.
Kizárólag állóképes (nem animált) hirdetéssel rendelhető. 
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Desktop banner: Roadblock és extrák

1245 px képernyőszélesség alatt a landscape formátum nem elérhető, helyette 640x360 px méretű roadblock váltóméret leadható a 728x410 px méret mellé. Roadblock és 
roadblock extrák azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhetők. Atomic bannerek, 3D bannerek és rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra nem 
rendelhetők.
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.
2 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.
3 Nagy méretű, statikus (png, jpg) kreatív. Működése: lefelé görgetéskor a kreatív megáll a képernyő tetején és tartalom gördül fölé.
4 A hirdetés a PORT.hu TV rovat nyitóoldalán jelenik meg.

Felület PORT.hu teljes site 

Roadblock (640x360 px) 1 400 000 Ft

Landscape (728x410 px) 1 400 000 Ft
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Desktop rich media

1 Az adott rovat 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 rovatra nem rendelhetők.

Felület
XL Layer1

max 970x550 px, 
8 mp

Interstitial2

970x550 px, 
8 mp

PORT.hu teljes site 1 700 000 Ft 1 700 000 Ft

Interstitial

XL layer
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Mobil web és alkalmazás banner

Felület: Port.hu teljes site (mobil web / mobil alkalmazás)

Méret: 300x250 px

Várható megjelenés: 

Mobil web: 400.000 AV/nap

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 és mobil rich media azonos zónában jelenik meg, azonos napra, azonos 
kiadványra nem rendelhető.
Forrás (AV): Gemius AdOcean 2022/10, napi / heti átlag reklámmegjelenés (AV), mobil web.

Platform: Formátum típusa: Listaár:

Mobil web Banner top 1.200.000 Ft/nap

Mobil web Banner közép 700.000 Ft/nap

Mobil alkalmazás Banner top 250.000 Ft/hét
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Mobil web rich media: Mobil Motion

Felület: Port.hu teljes site

Formátum: 

Új, többfunkciós display formátum.

A formátum része egy teljes oldalszélességű, hang nélkül 
automatikusan induló videó, a háttérben a ügyfél 
kreatívjával.

Kreatív: 787x1180 px statikus kép + logó + szlogen. A 
kreatívra 2 db gomb kerülhet, melyhez 2 db url adható le.

Kiszolgálás: mobil banner top zónában.

A formátum működése itt tekinthető meg.

Becsült megjelenés: 249.126 AV/nap

Listaár: 1.000.000 Ft/nap

Képünk illusztráció.
Banner top és mobil rich media azonos zónában jelenik meg, azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhető.
Forrás (AV): Gemius AdOcean 2022/10, napi átlag reklámmegjelenés (AV), mobil web.

https://port.hu/?motion1
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Mobil web rich media

Felület: Port.hu teljes site

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 mobil rich media azonos zónában jelenik meg, azonos napra, azonos kiadványra 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.
2 Négy darab statikus képpel (anim gif nem lehet) megjelenő reklámkocka, melyhez képenként külön céloldali url is leadható
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.

Formátum: Méret: Listaár/nap:

Slider1 2 db 300x250 px, statikus 1 200 000 Ft

Cube2 4 db 480x480 px, statikus 1 200 000 Ft

Magnet3 480x480 px, statikus 1 200 000 Ft

Magic4 2 db 480x480 px, statikus 1 200 000 Ft

Swipe Gallery5 max. 8 db 480x480 px, statikus 1 200 000 Ft

Swipe Box6 3 db 480x480 px, statikus 1 200 000 Ft
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Megjelenés: PORT.hu teljes site (TV rovatnyitó kivételével)

Listaár: 500.000 Ft / nap

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:

Pr lead cím: max. 45 karakter szóközökkel 

Pr lead ajánló: max. 160 karakter szóközökkel

Pr lead kép: 700x394 px, statikus

A cikk terjedelme nem korlátozott, de egy oldalnál 
hosszabb nem ajánlott. Leadandó formátum: .doc. 
Kép(ek), videó elhelyezhető a cikkben. A cikkbe ágyazott 
kép arány 16:9, javasolt szélesség 774 px. A cikkoldalba 
ágyazott videót előzetesen kérjük feltölteni az 
indavideo.hu-ra, és a videóra mutató linket a cikkel 
együtt kérjük leadni.

Multiscreen pr cikk
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hírlevelek

A Port.hu rendszeresen jelentkező hírlevelei

Megjelenés: roadblock (640x360 px, statikus)

A kép illusztráció.
Forrás: Port.hu hírlevél adatbázis, 2022.09.01.

Hírlevél Küldés Feliratkozók Listaár/nap

Mozipremier Hetente 
szerda

64.000 300.000 Ft

TV-műsorajánló Naponta 57.600 250.000 Ft

Koncertajánló Hetente 
kedd

30.600 200.000 Ft

Gyerekprogram 
ajánló 

Hetente 
péntek

31.400 200.000 Ft

Kiállításajánló Havonta 33.900 200.000 Ft

Színházpremier Havonta 82.800 250.000 Ft

Kiemelt 
programajánló

Hetente
csütörtök

177.200 350.000 Ft
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Multiscreen kiemelt ajánlók

Felület: Port.hu nyitóoldal

Kiemelt tv ajánló

Egy adott műsort negyedéven belül csak egyszer 
ajánlunk. Az ajánló a program napján kerül ki.

Napi listaár: 500.000 Ft

Kiemelt kulturális ajánló

Az ajánló a program előtt legfeljebb egy héttel 
előbb kerül ki. És kulturális tematikájú műsor kell, 
hogy legyen.

Napi listaár: 300.000 Ft

Részletes specifikáció ITT érhető el.

Leadási határidő: megjelenés előtt legkésőbb 4 munkanappal.
Az ajánló kihelyezését a szerkesztőség indokolt esetben megtagadhatja.

kiemelt kulturális ajánló

kiemelt tv ajánló

http://ajanlat.indamediasales.hu/ad/PORT_technikai_specifikacio.pdf
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Felület: Port.hu teljes site (kivéve Tv nyitóoldal)

Formátum:

Port.hu minden oldalán (kivéve TV rovat 
nyitóoldalán) megjelenő kereső doboz 
szponzoráció

Részletes specifikáció ITT érhető el.

Becsült megjelenés: 1.889.706 AV/hét

Listaárról érdeklődjön sales kapcsolattartójától.

Multiscreen kereső szponzoráció

Képünk illusztráció.
A látványterveket a PORT.hu hagyja jóvá, szigorú szerkesztőségi szempontok alapján módosításokat kérhet a kreatívon.
Forrás (AV): Gemius AdOcean 2022/10, heti átlag reklámmegjelenés (AV), multiplatform adat.

https://ajanlat.indamediasales.hu/ad/PORT_technikai_specifikacio.pdf


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.


