
Karácsony
támogatói ajánlat



2Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, ajánlatban szereplő kiadványok, célcsoport: Esomar AB és diplomás, multiplatform.

6 kiadvány - 6 megközelítés

A fizetőképes olvasók hatékony elérése1

Magazinos, népeszerű tartalmak



3

Magazinjellegű karácsonyi 
tartalom, akár 4 héten 

keresztül. Változatos tartalmak, 
minden rovat kapcsolódik, így 
változatos anyagok várhatók.

A főtámogató izgalmas, nagy 
elérésű, és nem mindennapi 

felületeken jelenhet meg.
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Karácsony melléklet Indexen

Időszak: 2021. nov. 2. - dec. 19. (összesen max. 4 
naptári hét)

Formátum:

Önálló Karácsony melléklet, egyedi háttér 
szponzorációval

Co-branded Karácsony tartalmi doboz Index 
címlapon

Karácsony trending tag az Index logó mellett

Üdvözlő logó Index app megnyitásakor (splash
screen szponzoráció)

Becsült megjelenés a mellékleten1: 140.000 AV/hét

Várható tartalom: hetente 7 szerkesztőségi cikk

Várható témák:

Sport: év végi visszatekintők, összeállítások, 
ünnepi hangvételű könnyedebb anyagok

Kult: karácsonyi könyvajánlatok, karácsonyi 
vásárok, filmajánlók

Gazdaság: konzolpiac, éves trendek, 
slágertermékek, az év karácsonyi ajándékai

Tartalmi támogatás:

Index címlap (650.000 RU/hét)

Index Facebook- (600.900 követő) és 
Instagram-oldal (83.800 követő)

1 Az AV adat zónánként eltérő lehet, mely a csomagajánlatok becslésénél számításba került.
Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, Index címlap, heti átlag valós látogató (RU), multiplatform. Közösségi csatorna statisztika (Index Facebook és 
Instagram), 2021.09.07.
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Co-branded Index címlapi megjelenés.

Melléklethez kapcsolódó tartalmi doboz, a 
hirdető arculatával.

Megkerülhetetlen.

A jobb hasábban, a half page felett 
helyezkedik el, minden platformon.

Nem mindenkinek.

Csak kiemelt tematikus mellékletek esetén 
elérhető megoldás.

Karácsony tartalmi doboz Index címlapon

Képünk illusztráció, fenntartjuk a jogot a design változtatásra.
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Faltól falig.

Teljes képszélességig kiérő illusztratív 
háttérkép.

Kivételessé tesz.

Csak kiemelt tematikus mellékletek 
esetén elérhető megoldás.

Multiscreen szponzoráció Index Karácsony 
mellékleten

Képünk illusztráció, fenntartjuk a jogot a változtatásra.
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Főtámogatói csomagajánlat

Az ajánlat novemberi kampányindulás esetén 2021. okt. 13-ig, decemberi kampányindulás esetén nov. 10-ig vagy visszavonásig érvényes. 
Az ajánlatban foglaltak a főtámogatói csomag megvásárlása esetén valósulnak meg. A megjelenésekre szektor kizárólagosságot nem vállalunk. A feltüntetett becsült elérési 
adatok (UV, AV) nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és az Indamedia Sales közötti elszámolásnak sem.
Forrás: DKT-Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján becsült átlag elérés és megjelenésszám.

Felület Platform Formátum Kampányidőszak

Index címlap Multiscreen
Co-branded Karácsony doboz

(arculati elemek, a mellékletre mutat)
Megjelenési minta itt érhető el.

Maximum 2x2 naptári hét
2021. nov. 2. - dec. 19. között

Index alkalmazás Mobil app
Betöltő oldal (splash screen) szponzoráció

(vektoros logó, nem kattintható)
Megjelenési minta itt érhető el.

Index Karácsony melléklet
Multiscreen
(app nélkül)

Háttér szponzoráció (egyedi)
Megjelenési minta itt érhető el.

Index Karácsony melléklet Desktop, tablet
Slider half page (desktop: 3 db 300x600 px,

tablet: 1 db 300x600 px)

Becsült csomag megjelenés / 2 hét: 25.300.000 AV (Index címlapi szponzorációval együtt)

Net-net csomagár / 2 hét: 3.500.000 Ft

http://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/index_cimlap_tartalmi_blokk_szponzoracio_egyedi_multiscreen.jpg
https://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/index_splash_screen_szponzoracio_mobilapp.jpg
https://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/index_kapubanner_multiscreen.jpg
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A Dívány idén is azon lesz, hogy 
megalapozza a karácsonyi 

hangulatot: anyagaink között az 
olvasó találkozhat történelmi, 

irodalmi, kulturális érdekességekkel, 
a készülődést segítő vásárlási és 

gasztrotippekkel egyaránt.

Értékes közönség: 

Esomar AB státusz (33%, aff. 122)

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, Dívány teljes 
site, közönség-összetétel, multiplatform.
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Karácsony melléklet a Díványon

Kampányidőszak: 2021. nov. 15. - dec. 19. (5x1 hét)

Formátum és várható tartalom:

Önálló Karácsony melléklet1, co-branded 
menügombbal

Napi átlag 2 szerkesztőségi anyag

Becsült megjelenés a mellékleten: 60.000 AV/hét

Tartalmi támogatás:

Index címlapi Dívány doboz (650.000 RU/hét)

Dívány Facebook-oldal (93.400 követő)

Várható tartalom:

Ajándékötletek x csoportnak (pl. munkatárs, távoli 
rokon, szülő stb.) y forint alatt

Egy karácsonyfa útja (riport): a termelő, a 
kereskedő és a hulladékkezelő szemszögével

Karácsonyfa-kérdőív és eredmények infografikán

Hogy csinálj jó karácsonyt a gyereknek/családnak 
(pszichológus szakértésével)

Karácsonyi elhízás: tipikus ételek energiatartalma 
futásban kifejezve – szakértővel

Hogyan készíts menő adventi naptárat a 
gyereknek: mini ajándékötletek minden napra

Adventikoszorú-válogatás

A hónap dilemmája sorozat: Jézus születése és 
személye mint téma, több szemszögből

1 Dosszié formátumú melléklet, önálló tartalmi egység, gyűjtőoldalként szolgál, brandelhető.
• Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, Index címlap, heti átlag valós látogató (RU), multiplatform. Közösségi csatorna statisztika (Dívány Facebook), 

2021.08.30.
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Főtámogatói csomagajánlat

Az ajánlat novemberi kampányindulás esetén 2021. okt. 18-ig, decemberi kampányindulás esetén  nov. 15-ig vagy visszavonásig érvényes. 
Az ajánlatban foglaltak a főtámogatói csomag megvásárlása esetén valósulnak meg. A megjelenésekre szektor kizárólagosságot nem vállalunk. A feltüntetett becsült elérési 
adatok (UV, AV) nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és az Indamedia Sales közötti elszámolásnak sem.
Forrás: DKT-Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján becsült átlag elérés és megjelenésszám.

Felület Platform Formátum Kampányidőszak

Index címlap Multiscreen
Co-branded Dívány doboz

(arculati elemek, a mellékletre mutat)
Megjelenési minta itt érhető el. Választható hetek:

2021. nov. 15-21. (1 hét)
2021. nov. 22-28. (1 hét)

2021. nov. 29. – dec. 5. (1 hét)
2021. dec. 6-12. (1 hét)

2021. dec. 13-19. (1 hét)

Dívány teljes site Multiscreen
Co-branded Karácsony menügomb
(vektoros logó, a mellékletre mutat)

Megjelenési minta itt érhető el.

Dívány Karácsony melléklet Multiscreen
Melléklet szponzoráció (platformonként

eltérő megjelenés)
Megjelenési minta itt érhető el.

Dívány Karácsony melléklet Desktop, tablet
XL half page (desktop: 350x700 px, 

tablet: 300x600 px)

Becsült csomag megjelenés / hét: 11.900.000 AV (Index címlapi szponzorációval együtt)

Net-net csomagár / hét: 1.400.000 Ft

https://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/index_cimlap_cobranded_divany_doboz_szponzoracio_multiscreen.jpg
https://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/divany_brandelt_menugomb_multiscreen.jpg
https://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/divany_rovat_szponzoracio_multiscreen.jpg
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Az adventi időszakban a Feminán
minden a Karácsony körül forog. 

Egyedi melléklettel érkezünk, amely 
minden évben nagy siker. A legjobb 

karácsonyi dekorok és 
ajándékötletek mellett hasznos 

tippekkel és az adventi ünnepkörhöz 
kapcsolódó érdekességekkel, 

szokásokkal készülünk.

Hatékonyan elérhető közönség:

30+ éves nő (48%, aff. 120)

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, 
Femina teljes site, közönség-összetétel, multiplatform.
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Karácsony melléklet a Feminan

Teljes kampányidőszak: 2021. nov. 22. – dec. 
26.

Formátum és várható tartalom:

Önálló melléklet, napi 2-4 cikkel

Co-branded Karácsony menügomb

Becsült megjelenés a mellékleten1: 

1 hét 2021. nov. 22. – dec. 12. között:
600.000 AV/hét

2021. dec. 13-26. (14 nap): 
900.000 AV

Tartalmi támogatás:

Index címlapi Femina doboz (650.000 
RU/hét)

Femina Facebook (513.800 követő) és 
Instagram (34.900 követő) oldalán

Várható tartalmi elemek:

Ajándékötletek kicsiknek és nagyoknak

Dekorációs és lakberendezési ötletek

Ünnepi fogások és receptek

Tippek a karácsonyi készülődéshez

Programötletek, karácsonyi vásárok, 
érdekességek

1 A főtámogatói csomagban szereplő felületek elérése. Az AV adat zónánként eltérő lehet, mely a csomagajánlatok becslésénél számításba került.
Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, Index címlap, heti átlag valós látogató (RU), multiplatform. Közösségi csatorna statisztika (Femina Facebook és 
Instagram), 2021.08.30.
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Főtámogatói csomagajánlat

Az ajánlat novemberi kampányindulás esetén 2021. okt. 18-ig, decemberi kampányindulás esetén  nov. 15-ig vagy visszavonásig érvényes.
Az ajánlatban foglaltak a főtámogatói csomag megvásárlása esetén valósulnak meg. A megjelenésekre szektor kizárólagosságot nem vállalunk. A feltüntetett becsült elérési 
adatok (UV, AV) nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és az Indamedia Sales közötti elszámolásnak sem.
Forrás: DKT-Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján becsült átlag elérés és megjelenésszám.

Felület Platform Formátum Kampányidőszak

Index címlap Multiscreen
Co-branded Femina doboz

(arculati elemek, a mellékletre mutat)
Megjelenési minta itt érhető el.

Választható hét:

2021. nov. 22-28. (1 hét)
2021. nov. 29. – dec. 5. (1 hét)

2021. dec. 6-12. (1 hét)

2021. dec. 13-26. 
(14 nap)

Femina teljes site Multiscreen
Co-branded Karácsony menügomb
(vektoros logó, a mellékletre mutat)

Megjelenési minta itt érhető el.

Femina Karácsony 
melléklet

Multiscreen
Melléklet szponzoráció 

(platformonként eltérő megjelenés)
Megjelenési minta itt érhető el.

Femina Karácsony 
melléklet

Desktop, 
tablet

XL half page (desktop: 350x700 px, 
tablet: 300x600 px)

Becsült csomag megjelenés / időszak (Index címlapi szponzorációval együtt):
Net-net csomagár / időszak:

18.000.000 AV
1.800.000 Ft

35.000.000 AV
2.700.000 Ft

https://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/index_cimlap_cobranded_femina_doboz_szponzoracio_multiscreen.jpg
https://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/femina_brandelt_menugomb_multiscreen.jpg
https://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/femina_rovat_szponzoracio_multiscreen.jpg
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További támogatói csomagajánlat

Az ajánlat novemberi kampányindulás esetén 2021. okt. 18-ig, decemberi kampányindulás esetén  nov. 15-ig vagy visszavonásig érvényes.
Az ajánlatban foglaltak a főtámogatói csomag megvásárlása esetén valósulnak meg. A megjelenésekre szektor kizárólagosságot nem vállalunk. A feltüntetett becsült elérési 
adatok (UV, AV) nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és az Indamedia Sales közötti elszámolásnak sem.
Forrás: DKT-Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján becsült átlag elérés és megjelenésszám.

Felület Platform Formátum Kampányidőszak

Femina Karácsony 
melléklet

Desktop, tablet
Landscape (desktop: 728x410 px, 

tablet: 640x360 px)
Választható hét:

2021. nov. 22-28. (1 hét)
2021. dec. 6-12. (1 hét)

2021. dec. 13-26. 
(14 nap)

Femina Karácsony 
melléklet

Mobil web Banner top (300x250 px)

Becsült csomag megjelenés / időszak:
Net-net csomagár / időszak:

370.000 AV
1.300.000 Ft

560.000 AV
1.500.000 Ft
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Időszak: min. 2 hét, előre egyeztetve

Az alapcsomag elemei:

Co-branded menügomb teljes Feminan (arculat, longformra

mutat)

Brandelt multiscreen longform oldal

• Cover kép: támogatói megjelenés (arculat, nem kattintható)

• Címke alapú cikkdoboz: cikkekben keretes hirdetés1

(megjelenési minta ITT érhető el)

• Termék vagy pr doboz: max. 4 db termék- vagy pr
ajánló (500x500 px statikus kép, 50 karakter szöveg, url)

• Óriáshirdetés a longform alján (statikus, desktop: 1200x400 px, 

mobil: 900x500 px)

Alapcsomag extrával net-net ár: 700.000 Ft/2 hét
Becsült megjelenés / longform (címke alapú cikkekkel): 50.000 AV/2 hét2

Becsült megjelenés / teljes csomag (menügombbal): 19.500.000 AV/2 hét3

Femina Karácsony longform

Anyagleadási határidő: kampányindulást megelőző 5 munkanap.
Képünk illusztráció. A longform oldalt a Femina készíti, az oldal felépítését (a longform oldal nevét, dobozok sorrendjét) a Femina határozza meg. 
1 Az anyagokban megjelenő hirdetésekre nem tudunk biztosítani szektorkizárólagosságot.
2 Forrás: becsült 2 heti átlag megjelenés (AV). Ha 2 hét alatt nem éri el a becsült megjelenést, a longformot a teljesülésig tovább futtatjuk (kivéve brandelt Femina menügomb).
3 Forrás: Gemius AdOcean, 2021/03, 2 heti átlag megjelenés (AV), Femina teljes site + Femina longform, multiscreen.

https://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/femina_keretes_hirdetes_multiscreen.pdf
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A Sóbors már november közepétől a 
karácsonyról fog szólni. A témák 
között szerepel a sütés-főzés, az 

ajándékozás, és a karácsonyi dekor.

A Sóbors azoknak szól, akik 
örömüket lelik a főzésben, keresik a 

hiteles tapasztalatokat.

Hatékonyan elérhető közönség:

főbevásárló nő (55%, aff. 153)

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, Sóbors, 
közönség-összetétel, multiplatform.
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Karácsony tartalmak a Sóborson

Teljes kampányidőszak: 2021. nov. 22. – dec. 
26.

Formátum:

Cikksorozat a Sóborson, naponta legalább 
egy  karácsonyi tartalom

Tartalmi támogatás:

Index címlapi Sóbors dobozban (650.000 
RU/hét)

SóBors (45.300 követő), Femina (513.800 
követő) és Főzzünk (70.400 követő) 
Facebook-oldalán

Várható tartalmak:

Adventi készülődés: aprósütemény-recept

Karácsonyi klasszikus receptek

Karácsonyi menük több szempontból: a 
megúszós, az előre készülős, a gourmet

Bevásárlás: így vásárolj be okosan az 
ünnepekre

Minek örülnénk? Háztartási nagygép mustra

Az idei év legjobb szakácskönyvei, válogatás

Legjobb kiegészítők a karácsonyi 
hangulathoz (terítés, konyhai kiegészítők, 
étkező dekorációja)

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, Index címlap, heti átlag valós látogató (RU), multiplatform. Közösségi csatorna statisztika (Sóbors, Femina, Főzzünk 
Facebook), 2021.08.30.
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Főtámogatói csomagajánlat

Az ajánlat novemberi kampányindulás esetén 2021. okt. 18-ig, decemberi kampányindulás esetén  nov. 15-ig vagy visszavonásig érvényes.
Az ajánlatban foglaltak a főtámogatói csomag megvásárlása esetén valósulnak meg. A megjelenésekre szektor kizárólagosságot nem vállalunk. A feltüntetett becsült elérési 
adatok (UV, AV) nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és az Indamedia Sales közötti elszámolásnak sem.
Forrás: DKT-Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján becsült átlag elérés és megjelenésszám.

Felület Platform Formátum Kampányidőszak

Sóbors teljes site Multiscreen
Szponzoráció (platformonként eltérő 

megjelenés)
Megjelenési minta itt érhető el.

Választható hét:

2021. nov. 22-28. (1 hét)
2021. nov. 29. – dec. 5. (1 hét)

2021. dec. 6-12. (1 hét)
2021. dec. 13-19. (1 hét)
2021. dec. 20-26. (1 hét)

Sóbors
Karácsony cikk

Multiscreen
Keretes hirdetés egy választott Karácsony 

cikkben (egyedi)

Femina teljes site Multiscreen 150.000 AV karakter célzás: The Stepford Wife

Becsült csomag megjelenés / időszak:
Net-net csomagár / időszak:

500.000 AV
1.200.000 Ft
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Van egy jó hozzávalója?

Recept támogatói csomagajánlat

Az ajánlat novemberi kampányindulás esetén 2021. okt. 18-ig, decemberi kampányindulás esetén  nov. 15-ig vagy visszavonásig érvényes.
Az ajánlatban foglaltak a főtámogatói csomag megvásárlása esetén valósulnak meg. A megjelenésekre szektor kizárólagosságot nem vállalunk. A feltüntetett becsült elérési 
adatok (UV, AV) nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és az Indamedia Sales közötti elszámolásnak sem.
Forrás: DKT-Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján becsült átlag elérés és megjelenésszám.

Felület Platform Formátum Kampányidőszak

Sóbors teljes site Multiscreen
Receptkártya szponzoráció 

(desktop és tablet: 640x360 px)

Választható hét:

2021. nov. 22-28. (1 hét)
2021. nov. 29. – dec. 5. (1 hét)

2021. dec. 6-12. (1 hét)
2021. dec. 13-19. (1 hét)
2021. dec. 20-26. (1 hét)

Femina teljes site (kivéve 
Recept)

Multiscreen
200.000 Ident AV, evés/főzés targettel (kreatív 

mix)

Becsült csomag megjelenés / időszak:
Net-net csomagár / időszak:

280.000 AV
800.000 Ft
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A Napi.hu 3 héten keresztül, 
prémium gazdasági vonalon, de 

mégis más-más megközelítésben 
foglalkozik a karácsonnyal: online 

vásárlás, banki és általános témák is 
várhatók a mellékleten.

Hatékonyan elérhető közönség: 

30+ éves, nagyvárosi (34%, aff. 122)

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, Napi.hu 
teljes site, közönség-összetétel, multiplatform.
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Karácsony melléklet1 a Napi.hu-n

Kampányidőszak: 2021. nov. 15. - dec. 19. (5x1 
hét)

Formátum:

Önálló melléklet, hetente öt szerkesztőségi 
cikk a hét témájában

Becsült elérés és megjelenés a mellékleten:

80.000 AV/hét

Tartalmi támogatás:

Index címlapi Napi.hu doboz (650.000 
RU/hét)

Napi.hu Facebook-oldal (129.300 követő)

Várható tartalmi elemek:

1. hét témái – Webáruházaknak ajánljuk

Mire figyeljünk, ha webáruházból rendelünk?

Milyen költségek merülnek fel az internetes rendelésnél?

Tanácsok webáruházból vásárlóknak

Internetes fizetés előnyei és veszélyei

2. hét témái – Bankoknak ajánljuk

Tanácsok az okos hitelkártya-használathoz

Év végi adóoptimalizációs tippek

Milyen hitelt vegyünk fel, ha szükséges?

Mobilfizetési újdonságok

3. hét témái – Minden, ami karácsony

Mennyit és mire költ a magyar decemberben?

Legnépszerűbb ajándékok árkategóriánként

Milyen típusú ajándékokat ne vegyünk meg?

Fogyasztóvédelmi tanácsok

1 A melléklet neve munkanév, fenntartjuk a jogot a változtatásra.
Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, Index címlap, heti átlag valós látogató (RU), multiplatform. Közösségi csatorna statisztika (Napi.hu Facebook), 
2021.08.30.
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Főtámogatói csomagajánlat

Az ajánlat novemberi kampányindulás esetén 2021. okt. 18-ig, decemberi kampányindulás esetén  nov. 15-ig vagy visszavonásig érvényes. 
Az ajánlatban foglaltak a főtámogatói csomag megvásárlása esetén valósulnak meg. A megjelenésekre szektor kizárólagosságot nem vállalunk. A feltüntetett becsült elérési 
adatok (UV, AV) nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és az Indamedia Sales közötti elszámolásnak sem.
Forrás: DKT-Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján becsült átlag elérés és megjelenésszám.

Felület Platform Formátum Kampányidőszak

Index címlap Multiscreen
Co-branded Napi.hu doboz

(arculati elemek, a mellékletre mutat) Választható hetek:

2021. nov. 15-21. (1 hét)
2021. nov. 22-28. (1 hét)

2021. nov. 29. – dec. 5. (1 hét)
2021. dec. 6-12. (1 hét)

2021. dec. 13-19. (1 hét)

Napi.hu Karácsony melléklet Desktop, tablet Melléklet szponzoráció
Megjelenési minta itt érhető el.

Napi.hu Karácsony melléklet Desktop, tablet Half page (300x600 px)

Napi.hu Karácsony melléklet Mobil web Banner közép (300x250 px)

Becsült csomag megjelenés / hét: 11.000.000 AV (Index címlapi szponzorációval együtt)

Net-net csomagár / hét: 1.400.000 Ft

http://ajanlat.indamediasales.hu/showroom/napi_rovatszponzoracio_desktop_tablet.jpg
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A tv-nézők elérésére:

Ünnepi „virtuális” ajánlat

Választható időszakok (2x5 nap): 

2021. dec.24 - dec.28. vagy 2021.dec.29 - jan.2.

Felület: Port.hu tv rovat nyitóoldal (desktop)

Formátum: Karácsony virtuális csatorna
Egy extra, nem "meglévő tv csatorna" szponzorálása. A 
megjelenéshez a hirdető 200x230 px méretű reklám blokkokat 
(statikus képeket) ad le. A második reklámblokkban a Port.hu
kapcsolódó tartalmait emeljük ki. A virtuális csatorna fixen a 4. 
helyen jelenik meg, nem mozgatható user által.

Becsült csomag megjelenés / 5 nap: 900.000 AV

Net-net csomagár / 5 nap: 1.250.000 Ft

Képünk illusztráció, fenntartjuk a jogot a változtatásra.
Forrás: Adverticum Adserver, korábbi eredmények alapján becsült megjelenés, multiplatform.
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Ez is érdekelheti:

Natív együttműködési lehetőség



teljes Indamedia portfólión egyszerre

Indamedia “prime time” idősávokban1

három fő célcsoportra rendelhető

garantált Targeted AdContact (TAC)

IndaSpot = online reklámblokk

1 A Nielsen Közönségmérés Kft./Indamedia Sales Kft.,  és a gemiusPostBuy 2021. április 12-18 időszaki napi átlagok alapján meghatározott idősávok
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IndaWeek
kereskedelmi célcsoportban

Egy hét alatt maximum elérés
Fő kereskedelmi célcsoportban: 

18-59 Esomar ABC1
Garantált elérési arány: 

63,85% (+ app reach)

Multiscreen megjelenés, 
applikációban is

11 millió becsült megjelenés

Net-net ár: 5.500.000 Ft
Választható célcsoportok és további részletek 
IndaWeek ajánlatunkban találhatók.

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), 2021/08, heti átlag 
valós látogató (RU), multiplatform. 

https://ajanlat.indamediasales.hu/egyedi_ajanlatok/Indamedia_Sales_IndaMax_mediaajanlat.pdf
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érdeklődjön

További lehetőségekről

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., 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.


