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A Velvet egy szórakoztató bulvármagazin, 
arról írunk, ami tényleg érdekes

Hozzánk naprakész információkért és 
színvonalas kikapcsolódásért járnak az 
olvasók

Az Index címlapi fix kiemelés és az aktív 
közösségimédia-jelenlétünk 
folyamatosan színesíti látogatói 
palettánkat

Naponta átlag 67.000 valós látogatót 
érünk el

A -ről

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2022/12 havi napi átlag valós látogató (RU), multiplatform adat.
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15.300 RU 50.400 RU 1.900 RU 

multiplatform 67.000 RU 

Napi átlag elérés                 -en

Forrás: DKT-e.Gemius (15+ belföldi közönség), 2022/12, havi napi átlag valós látogató (RU), multiplatform és platformonkénti (desktop, mobil web, 
tablet) adat.
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Forrás: DKT-e.Gemius (15+ belföldi közönség), 2022/12, közönség-összetétel, multiplatform adat.
1 Budapest vagy megyeszékhely.

Kik érhetők el                -en?

86%  30+ éves (aff. 114)

39%  nagyvárosi1 (aff. 106)

33%  diplomás (aff. 132)

55%  főkereső (aff. 109 )

31%  Esomar AB (aff. 117)
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#TARTALMI TÁMOGATÁS:

Velvet doboz az Index címlapján
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Desktop banner: Billboard és extrák

Felület: Velvet teljes site

Méret: 970x250 px

A kiadvány minden oldalán, fejléc alatt megjelenő hirdetés, kivéve címlapon, ahol a hajtás felett jelenik meg. A kreatív 970x90 px méretben (super leaderboard) is leadható. Billboard és billboard 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 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. 

Formátum típusa: Napi listaár:

Billboard 600.000 Ft

Slider billboard1 600.000 Ft

3D billboard2 600.000 Ft

Atomic billboard3 600.000 Ft
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Desktop banner: Half page és extrák

Felület: Velvet teljes site

Méret: 300x600 px - XL half page: 350x700 px

A kiadvány minden oldalán megjelenő hirdetés. Half page és half page 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 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. 

Formátum típusa: Napi listaár:

Half page 600.000 Ft

Slider half page1 600.000 Ft

XL half page 600.000 Ft

3D half page2 600.000 Ft

Atomic half page3 600.000 Ft
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Desktop banner: Roadblock és extrák

Cikkoldalakon megjelenő hirdetés. 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 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.
4 Nagy méretű, statikus (png, jpg) hirdetés. Működése: lefelé görgetéskor a kreatív megáll a képernyő tetején és tartalom gördül fölé.
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.
6 Katalógusként működő formátum összesen 9 oldallal, oldalszám kiírással, max. 4 lapozási lehetőséggel.

Formátum Listaár / nap

Roadblock
(640x360 px)

600 000 Ft

Landscape állóképpel
(728x410 px)

600 000 Ft

Landscape
(728x410 px)

600 000 Ft

Slider landscape1

(2 db 728x410 px, statikus)
600 000 Ft

Formátum Listaár / nap

3D landscape2

(4 db 728x410 px, statikus)
600 000 Ft

Atomic landscape3

(2 db 728x410 px, statikus)
600 000 Ft

Adaptive ad: George4

(748x560 px)
600 000 Ft

Curtain5

(3 db 350x700 px, statikus)
600 000 Ft

Lapozható George 6

(9 db 880x1242 px)
600 000 Ft
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Roadblock Adaptive ad: George

Desktop banner megjelenési minta

Képünk illusztráció.
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Desktop rich media

Felület: Velvet teljes site

Méret: max. 970x550 px, 8 mp

1 A 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.

Formátum típusa: Napi listaár:

XL layer1 1.000.000 Ft

Interstitial2 1.000.000 Ft
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Desktop cikkvégi link

Megjelenés: Velvet cikkoldalak

Formátum: max. 85 karakteres szöveges link 
minden cikk végén (kivéve pr cikk).

Listaár: 550.000 Ft / hét
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Mobil web banner

Felület: Velvet teljes site

Kreatívok és napi listaárak:

Banner top (300x250 px): 400.000 Ft

Banner közép (300x250 px): 300.000 Ft

Várható elérés és megjelenésszám: 
130.800 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 zónában 480x480 vagy 480x240 px méretű kreatív is leadható.
Banner top és rich media azonos napra, azonos kiadványra nem rendelhető.
Forrás (AV): Gemius AdOcean 2022/12, napi átlag  reklámmegjelenés (AV), teljes site, banner top zóna, mobil web.
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Mobil web rich media

Felület: Velvet teljes site

Formátum: Méret: Listaár/nap:

Slider1 2 db 300x250 px, statikus 400 000 Ft

Cube2 4 db 480x480 px, statikus 400 000 Ft

Magnet3 480x480 px, statikus 400 000 Ft

Magic4 2 db 480x480 px, statikus 400 000 Ft

Swipe Gallery5 max. 8 db 480x480 px, statikus 400 000 Ft

Swipe Box6 3 db 480x480 px, statikus 400 000 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. 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.
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Megjelenés: Velvet teljes site (kivéve galériák)

Anyagleadási információk:

PR kiemelés, text+kép:
cím: max. 80 karakter szóközökkel
lead: max. 90 karakter szóközökkel
kép: 348x196 px statikus kép (max. 100 KB)

Listaár (text+kép): 500.000 Ft / nap

Multiscreen pr cikk

Mobil weben banner közép zónában jelenik meg, így multiscreen pc cikk és mobil banner közép zóna azonos napra, azonos kiadványra nem 
rendelhető.
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A Joker kép és szöveg kombinációjával hat a 
látogatóra a cikk végén.

Felület: Velvet teljes site (multiscreen)

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 

Képünk illusztráció.
A Joker desktopon cikkvégi link zónában, mobil weben banner közép zónában jelenik meg.
1 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
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Natív lehetőségekről 
érdeklődjön sales

kapcsolattartójánál!



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.


