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A Totalbikeról

A TotalCar motoros magazinja
A magazin folyamatosan frissülő 
hírei, tesztjei közkedveltek az 
olvasók körében
A Totalbike oldalon számos egyedi 
szolgáltatás érhető el, például: 
Népítélet, Motordoktor
Népi kezdeményezésünkre 2011-
ben megszületett a B125 
törvénymódosítás1

1 Egyszerűsített tanfolyam és vizsga után B kategóriás 
jogosítvánnyal is lehet vezetni a 125 köbcentis 
robogókat és motorokat
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Heti elérés:

Multiscreen: 60.000 RU

Desktop: 25.000 RU

Heti megjelenésszám:

Multiscreen: 155.000 AV

Desktop: 70.500 AV

Heti elérés a Totalbike-on

Forrás: DKT-Gemius 2020/10 (15+ belföldi közönség), multiplatform és desktop adat. 
Forrás: Adverticum Adserver 2020/10, multiplatform és desktop adat (half page és mobil banner top zóna).
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Kik érhetőek el Totalbike-on?

Forrás: DKT-Gemius 2020/10 (15+ belföldi közönség), multiplatform közönségadat.

93%   férfi (aff 197)

64%   25-49 éves (aff 121)

31%   diplomás (aff 117)

66%   főkereső (aff 141)

31%   Esomar AB (aff 113)
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Sebesség oltára

A motorosok Mekkája, a mindenkori 
kétkerék-őrültek belső szentélye, mely 
köré nagyon gyorsan szerveződött egy 
állandó látogatottságot generáló erős 
közösség. A Totalbike párhuzamos 
univerzuma.

Az idehaza egyre növekvő robogós tábor 
lassan, de biztosan kikövetelte magának 
saját fórumát, mely ötletekkel, 
megoldásokkal és szakmai hátterével 
képes összetartani, netán 
megbotránkoztatni egyre növekvő 
olvasóbázisát.

Robogó

Totalbike blogok
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Égéstér – Autó és életmód podcast

https://totalcar.hu/egester/

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

Totalcar Égéstér:

Közel kötetlen témájú autós és életmód 
podcast, kb. 1 órában, Totalcar 
hangvételben.

Az autós és motoros témák hetente egy 
alkalommal (csütörtök vagy péntek).

A részletekről érdeklődjön sales
kapcsolattartójánál!

https://totalcar.hu/egester/
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Desktop banner: hirdetési listaárak

1 Kizárólag állóképes (nem animált) hirdetéssel rendelhető.
2 Nagy méretű, statikus (png, jpg) kreatív. Működése: lefelé görgetéskor a kreatív megáll a képernyő tetején és tartalom gördül fölé. Roadblock, landscape és adaptive ad 
azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhető.
3 Totalbike cikkoldalakon a jobb hasábban megjelenő hirdetés. Több bélyeghirdetés is eladható egyidejűleg, a hirdetések a megrendelések sorrendjében egymás alatt 
jelennek meg.
4 A multiscreen medium rectangle desktopon és tableten a half page zónában, mobil weben pedig banner top zónában jelenik meg.

Platform Kreatív Listaár

Desktop Billboard (970x250 px) 450 000 Ft / hét

Desktop Half page (300x600 px) 480 000 Ft / hét

Desktop Roadblock (640x360 px) 480 000 Ft / hét

Desktop Landscape (728x410 px) 480 000 Ft / hét

Desktop Landscape állóképpel1 (728x410 px, static) 480 000 Ft / hét

Desktop Adaptive ad: George (748x560 px)2 480 000 Ft / hét

Desktop Bélyeghirdetés (300x100 px)3 250 000 Ft / hó

Multiscreen Multiscreen medium rectangle (300x250 px)4 550 000 Ft / hét
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Roadblock

Képünk illusztráció.

Desktop banner megjelenési minta

Landscape Billboard
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Tematikus motoros mix

Felületek: 

totalbike.hu (a Sebesség oltára és a 

Robogó bloggal együtt)

Index Sport/Motorsport alrovat

Kreatív mix: 

Super leaderboard (970x90 px)

Roadblock (640x360 px ) vagy Medium

rectangle (300x250 px)1

Listaár: 5.000 Ft/CPM2

1 Kampányindításhoz min. két formátum szükséges. A hirdetések szabad helyek függvényében jelennek meg.
2 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár



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 - Gemius és Adverticum AdServer 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.


