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Listing doboz az Index címlapján
általános médiaajánlat
Érvényes: 2019. október 1-től visszavonásig

REKLÁMZA JMENTES KÖRNYEZET
HÁROM FORMÁTUM
CPM ALAPON

Képünk illusztráció.
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Listing doboz az Index címlapján
•
•
•

•
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Platform: desktop, tablet (csak landscape tableten)
Elhelyezés: Index címlapon a Dívány doboz felett jelenik meg, reklámzajmentes
környezetben
Formátum: a listing doboz többféle design-ban és technikai formátumban is
rendelhető:
• 3x1 ajánlat: logó és szlogen a fejlécben, alatta 3 hasáb, hasábonként 1-1 ajánlattal
(ajánlat címe + leírása)
• 3x4 ajánlat: logó és szlogen a fejlécben, alatta 3 hasáb, hasábonként 4-4 ajánlattal
• 3x4 ajánlat: logó és szlogen a bal oldalon, mellette a 3 hasáb, hasábonként 4-4
ajánlattal
Mivel az Index címlap tartalmi részének szerves részét képezi a listing felület, ezért
abban csak az Index.hu designere által előzetesen jóváhagyott hirdetés kerülhet. Az
Index.hu fenntartja a jogot, hogy az arculatilag nem megfelelő kreatív kihelyezését
elutasítsa.

3X4 A JÁNLAT
logó, szlogen a fejlécben,
3 hasáb,
hasábonként 4-4 ajánlat

Képünk illusztráció.

3X4 A JÁNLAT
logó, szlogen a bal oldalon,
3 hasáb,
hasábonként 4-4 ajánlat
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Képünk illusztráció.

3X1 A JÁNLAT
logó, szlogen a fejlécben,
3 hasáb,
hasábonként 1-1 ajánlat
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Képünk illusztráció.

Hirdetési listaárak
CPM alapon
A listing doboz késleltetett betöltődéssel jelenik meg2.
Listaár: 2.500 Ft / CPM1

CPM alapon, Ident targettel3
A listing doboz késleltetett betöltődéssel jelenik meg2.
Listaár: 2.500 Ft / CPM1 +50% felár

Ezer darab reklámmegjelenésre vetített listaár.
kreatív csak akkor jelenik meg, amikor a böngésző észleli, hogy a hirdetési zóna képernyőre kerül (azaz a felhasználó a hirdetési hely közelében
böngészik).
3 A targetálási lehetőségekről (érdeklődési kategóriákról) érdeklődjön sales kapcsolattartójától.
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Technikai specifikáció
általános

A hirdetések tervét az Indamédia Sales készíti el, melyhez az alábbi elemeket kérjük leadni:
vektoros logó (ennek hiányában átlátszó hátterű logó)
fejléc háttérszín, fejléc betűszín és ajánlat linkszín. A fejléc háttérszín és betűszín az
olvashatóság érdekében legyen elütő színű, illetve nem hasoníthatnak az Index színeire
az egész fejléc egyben link a hirdető oldalára. Az ajánlatok címei szintén linkek, a hirdető
által ajánlatonként megadható céloldalra
választott elrendezés (3x1 fenti fejléccel, 3x4 fenti fejléccel, vagy 3x4 bal oldali fejléccel)
szlogen: legfeljebb 60 karakter szóközökkel
Kétfajta működési modellel kérhető a hirdetés:
a tartalma lehet statikus vagy dinamikus (a hirdető szerveréről
frissülő tartalom)
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Technikai specifikáció
Statikus működés
A statikus hirdetésekhez az elrendezésnek megfelelő
számú (3x1 vagy 3x4) ajánlatot kérünk leadni, az
alábbiak szerint:
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A hirdető szerveréről frissülő,
dinamikus változat
Lehetőség van arra is, hogy a hirdető saját szerveréről
dinamikusan olvassuk be az ajánlatokat.

3x1-es elrendezés esetén:
cím: legfeljebb 28 karakter szóközökkel
cím url, ahova a cím linkel
leírás: max. 84 karakter szóközökkel, nem
kattintható

Az adatforrásnak érvényes JSON formátumban kell
érkeznie, egy URL-en kell elérhetőnek lennie, ahonnan
az olvasók böngészői fogják tudni elérni. Az adatforrás
a hirdető/ügynökség szerveréről kerül kiszolgálásra,
célszerű statikus fájlként tárolni, és szükség esetén ott
újragenerálni.

3x4-es elrendezés esetén:
Nincs karakterszám-megkötés.
Ha a sor max. méreténél hosszabb a cím és a
leírás, akkor automatikusan levágásra kerülnek a
sor végénél.

A adatforrás felépítése az Indamedia Sales technikai
specifikációban található:
https://ajanlat.indamediasales.hu/ad/Indamedia_Sales_
Adverticumtechspec.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 - 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 az Adverticum AdServer.

