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Miért jó a rezgő magnet?
Figyelemfelkeltő.
A hirdetés képernyőre kerülésekor
középre pozícionálja magát, és a mobil
készülék megremeg a kézben.

Nem tolakodó.
Csak első találkozás alkalmával rezeg,
hogy ne zavarjuk túlságosan a
felhasználói élményt.

Képünk illusztráció, fenntartjuk a jogot a változtatásra.
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Hogyan működik a rezgő magnet?
Az Index alkalmazások (iOS, Android) kiadványaiban megjelenő rich
media megoldás. A hirdetés képernyőre kerülésekor középre pozícionálja
magát, és rezdül egyet, felhívva magára a figyelmet. Sem a mozgást, se a
rezgést nem lehet visszajátszani.
Méret: 480x480 px statikus kép, maximum 120 KB. Fixen elhelyezett
hirdetés, egy felhasználónak egy alkalommal.1
Listaár: 2.000.000 Ft/nap

Rich media megoldások azonos napra, azonos kiadványra/rovatra nem rendelhetők.
1 Azon felhasználóknak, akik még nem frissítették az Index alkalmazást, a magnet jelenik meg, extra funkció (rezgés) nélkül.
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Az Index mobil alkalmazásról
Újságolvasó alkalmazásunk kiváló terepe
a felhasználókból ösztönös interakciót
kiváltó rich media hirdetési
megoldásainknak. Varázslatosan érdekes
in-app hirdetéseink nem tolakodnak,
kéretlenül nem csinálnak semmit,
egyszerűen csak élmény velük találkozni.
Letöltések száma: 500.000+

4

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.

