
Általános médiaajánlat

Érvényes: 2023. január 2-től visszavonásig

Az Indamedia csoport gasztromagazinja
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gasztrotudatos

igényes

vendégszerető
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: Az Indamedia csoport gasztromagazinja

Színes tartalom a 
hagyományos receptektől 
kezdve a konyhatechnológiai 
trükkökön át a tudatos, mentes 
ételekig

Személyes és közvetlen

Hiteles és minőségi tartalom

Saját fotóval illusztrált receptek

Hasznos és okos

Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2022/10, heti átlag valós látogató (RU), all device.

473.926 RU /hét
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Kinek szól a ?

Forrás: DKT/e.gemius (15+ belföldi közönség), 2022/10, all device.

Városi, képzett, vásárlási döntéseket hozó 
Esomar AB státuszú 30+ korosztály.

Azoknak, akik örömüket lelik a főzésben, keresik 
a hiteles tapasztalatokat. Fontos számukra az 
egészséges életmód, szívesen kipróbálnak új 
dolgokat, szeretnek recepteket böngészni.
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a közösségi térben is

Forrás: közösségi csatorna statisztika 
(SóBors Facebook), 2022.10.16.

72.057
követő
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Hirdetési lehetőségek
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Desktop banner

Felület: Sóbors teljes site

Várható megjelenés / hét: 
~118.895 AV 

Forrás: Gemius AdOcean, 2022/10, heti átlag reklámmegjelenés (AV) half page zóna, desktop adat.

Formátum típusa és mérete Heti listaár:

Billboard 970x250 px 500.000 Ft

Half page 300x600 px 500.000 Ft

Roadblock 640x360 px 500.000 Ft

Landscape 728x410 px 500.000 Ft
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Mobilweb banner

Felület: Sóbors teljes site

Várható megjelenés / hét: 
~1.053.199  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.
Forrás: Gemius AdOcean, 2022/10 heti átlag reklámmegjelenés (AV), mobil web.

Formátum típusa: Heti listaár:

Banner top (300x250 px) 1.200.000 Ft

Banner közép (300x250 px) 750.000 Ft
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Felület: Sóbors teljes site

Formátum: multiscreen medium rectangle
(300x250 px)
Desktopon medium rectangle B helyen, mobilon banner közép zónában 
jelenik meg. Tableten nem jelenik meg.

Heti listaár: 500.000 Ft

Várható megjelenés / hét:

~500.000 AV

Multiscreen medium rectangle

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 multiscreen medium rectangle a fix half page és fix mobil banner közép zónával azonos 
napra, azonos kiadványra nem rendelhető. 
Forrás: Gemius AdOcean, 2022/10, heti átlag reklámmegjelenés (AV), all device.
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Multiscreen szponzoráció

Felület: Sóbors teljes site

Formátum: multiscreen szponzoráció
A szponzoráció desktopon, tableten és mobil telefonon is 
megjelenik, de platformonként eltérő módon.

Heti listaár: 1.250.000 Ft

Várható megjelenés / hét: 500.000 AV

Forrás (AV): Gemius AdOcean és korábbi eredmények alapján becsült megjelenés (AV), all device (AMP oldalak nélkül).
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Multiscreen pr cikk

Felület: Sóbors teljes site

Formátum:

A kiadvány minden oldalán megjelenő szöveges-képes 
felület: a pr lead desktopon a jobb hasábban, multiscreen
pedig minden cikk végén.

A pr cikk kiemelésre kerül a címlapon 2 napig: desktopon
jobb vezetőben (2. nagyképes hely), mobilon vezető 3. 
helyen.

Leadandó anyagok: 

PR cím+lead: 90+150 karakter szóközökkel

PR cikk: max. 3000 karakter szóközökkel együtt, 2 db min. 
1280 px széles, fekvő formátumú kép

Listaár: 300.000 Ft/hét

Képünk illusztráció, megújulás előtti látványterv.
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A Joker kép és szöveg kombinációjával hat a 
látogatóra a cikk végén.

Felület: Sóbors 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.

Multiscreen joker

A Joker desktopon cikkvégi link zónában, mobil weben banner közép zónában jelenik meg.
1 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.



13Képünk illusztráció.

Natív lehetőségekről érdeklődjön sales
kapcsolattartójától!



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.


