Futball Európabajnokság 2020
együttműködési ajánlat

Siker! Magyarország negyedszer is kijutott az EB-re!
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Történelmi esemény
Kétszer egymás után az Európabajnokságon

Multimédia megjelenések
Változatos tartalmak: online cikkek,
képgaléria, social tartalom

Egyedi mellékletek
Felkészítő időszak melléklet, Futball
Eb 2020 melléklet
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Védhetetlen.
159 millió

Megjelenés az
Indexen.
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A főtámogatói csomaggal, teljes időszak alatt
elérhető reklámmegjelenések száma.

Futball Európa-bajnokság: 2021. jún. 11 – júl. 11.

népszerű
sportesemény

kiemelt
eseménymelléklet

helyszíni és
élő online
közvetítések

hazai
rendezésű
meccsek is
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QP | Quality Placement az Indamedia Sales Kft. által használt egyedi megjelölés.
Quality Placement minőségbiztosítási tájékoztatónk ITT érhető el.

Minősített hirdetési helyek
Magas láthatósági értékű és márkabiztonsági szempontból
megfelelő környezetben elhelyezett hirdetések a Futball Eb
2020 idején is
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Mi várható?
Teljes kampányidőszak: 2021. jún. 10. júl. 12. (33 nap)

Formátum:
Önálló melléklet
Kiemelt tag Index-logó mellett
Extra social tartalmak
Egyedi, brandelt információs csík teljes
Indexen, a fejléc alatt
Brandelt Sport blokk Index-címlapon
Helyszíni interjúk, riportok,
tudósítások
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Extra tartalmak az Index
social oldalain

580.142 követő
86.400 követő

Forrás: Index közösségi csatorna
(Facebook és Instagram) statisztika, 2020.11.13.
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Teljes Indexen megjelenő információs csík, a
gyors tájékozódásért

Képünk illusztráció.
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Multiscreen szponzoráció az Index Futball Eb
2020 mellékleten
Megújult
Minden képernyőn problémamentes
megjelenés.

Látványos
Teljes képszélességig kiérő
illusztratív háttérkép.

Időszakos
Csak kiemelt tematikus mellékletek
esetén elérhető megoldás.
Képünk illusztráció, fenntartjuk a jogot a változtatásra.
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Futball Eb 2020

Együttműködési ajánlatunk
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Főtámogatói csomagajánlat
Felület

Platform

Formátum

Index teljes site

Multiscreen

Co-branded információs csík
(arculati elemek)

Index betöltődő oldal

Mobil app

Index Sport / Futball Eb
melléklet

Multiscreen

Index Sport / Futball Eb
melléklet

Desktop, tablet

Kampányidőszak

Megjelenési minta ITT érhető el.

Splash screen szponzoráció
(vektoros logó)

Megjelenési minta ITT érhető el.

Háttér szponzoráció (platformonként eltérő
megjelenés)

2021. jún. 10 - júl. 12.
(33 nap)

Megjelenési minta ITT érhető el.

Half page (300x600 px)

Becsült elérés és megjelenés / kampányidőszak: 3.900.000 UV, 159.000.000 AV (Index teljes site szponzorációval)

Az ajánlat 2021. ápr. 30-ig vagy visszavonásig érvényes. A melléklet megjelenéseire szektorkizárólagosságot 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. Az Indamedia Sales fenntartja a jogot a
változtatásra. Animált hirdetés leadása esetén az Indamedia Sales jogosult felárat / kötbért felszámítani (ÁSZF 3.2.2.).
Forrás: DKT - Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján becsült átlag elérés és megjelenésszám.
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Támogatói csomagajánlat
Felület

Platform

Formátum

Index címlap

Multiscreen

Co-branded Sport blokk szponzoráció
(arculati elemek)

Index Sport / Futball Eb
melléklet

Desktop, tablet

Landscape állóképpel
(desktop: 728x410 px, tablet: 640x360 px)

Index Sport / Futball Eb
melléklet

Mobil (web, app)

Banner top (300x250 px)

Kampányidőszak

Megjelenési minta ITT érhető el.

2021. jún. 10 - júl. 12.
(33 nap)

Becsült elérés és megjelenés / kampányidőszak: 2.200.000 UV, 83.200.000 AV (Index címlapi szponzorációval)

Az ajánlat 2021. ápr. 30-ig vagy visszavonásig érvényes. A melléklet megjelenéseire szektorkizárólagosságot 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. Az Indamedia Sales fenntartja a jogot a
változtatásra. Animált hirdetés leadása esetén az Indamedia Sales jogosult felárat / kötbért felszámítani (ÁSZF 3.2.2.).
Forrás: DKT - Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján becsült átlag elérés és megjelenésszám.
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További támogatói csomagajánlat
Felület

Platform

Formátum

Index Sport / Futball Eb
melléklet

Multiscreen

Online közvetítés szponzoráció
(arculati elemek)

Index Sport / Futball Eb
melléklet

Multiscreen,
(+app)

Indamedia RON,
Ident Sport target

Multiscreen

Kampányidőszak

Megjelenési minta ITT érhető el.

2021. jún. 10. - júl. 12.
(33 nap)

Medium rectangle (300x250 px,
desktop és tablet: B zónában, mobil: közép zónában)
10.000.000 AV kreatív mix (egyenletes elosztásban,
több méret leadása szükséges)

2020. jún.-júl. (2 hónap)

Becsült elérés és megjelenés / kampányidőszak: 1.600.000 UV, 34.000.000 AV

Az ajánlat 2021. ápr. 30-ig vagy visszavonásig érvényes. A melléklet megjelenéseire szektorkizárólagosságot 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. Az Indamedia Sales fenntartja a jogot a
változtatásra. Animált hirdetés leadása esetén az Indamedia Sales jogosult felárat / kötbért felszámítani (ÁSZF 3.2.2.).
Forrás: DKT - Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján becsült átlag elérés és megjelenésszám. Az Ident AV csomaggal elérhető userek száma nehezen
becsülhető, így az össz csomagelérés nem tartalmazza azt.
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Felkészítő időszak

Index Futball Eb melléklet
Felület: Index Sport / Futball Eb melléklet
Kampányidőszak: 2021. máj. 26 – jún. 9. (14
nap)
Csomagajánlat:
Fix half page (desktop és tablet:
300x600 px) és banner közép (mobil
web és app: 300x250 px)
2.000.000 Ident AV, sport targettel teljes
Indexen (kivéve Futball Eb melléklet,
multiscreen)
Becsült csomag megjelenés: 2.400.000 AV
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Az ajánlat 2021. ápr. 30-ig vagy visszavonásig érvényes. A melléklet
megjelenéseire szektorkizárólagosságot 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. Az
Indamedia Sales fenntartja a jogot a változtatásra. Animált hirdetés leadása
esetén az Indamedia Sales jogosult felárat / kötbért felszámítani (ÁSZF 3.2.2.).
Forrás: DKT - Gemius, Adverticum Adserver és korábbi eredmények alapján
becsült átlag elérés és megjelenésszám.

Natív megjelenés:

A negyedik fal
Amikor két poszt között kiszól hozzád a
hirdetés
Real time események = real time hirdetői
kommunikáció
6 natív poszt, avatarral és eltérő kreatív
üzenettel
Amikre érdemes készülni: gólok/állások,
nagy helyzet, fontos jelenet (pl. nagy csel),
sárga lap/piros lap, gratuláció.

Példa szponzoráció itt és itt található, korábbi esettanulmányunk pedig itt.
Formátum: 640x360 px, static, min. 6 alkalommal. A poszt címe mellett megjelenik a támogató logója (avatarja) is.
A 14. oldalon lévő online közvetítés szponzorától eltérő megjelenés. Képünk illusztráció. A megjelenés előzetes szerkesztőségi egyeztetetést igényel.
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További lehetőség:
szponzoráció a Futball Eb idején
A világ legnagyobb fociportál brandje
Magyarországon és az Indamedia-nál.

Időszak: 1 naptári hét 2021. jún. 7. - júl. 11. között
Felület: goal.com/hu
Megjelenés: háttér szponzoráció
Becsült megjelenés: 250.000 AV/hét
Social tartalmi támogatás:
Goal Magyarország: 53.700 Facebook-követő
TrollFoci: 450.000 Facebook-követő

Forrás: korábbi eredmények alapján becsült átlag megjelenés (2020. okt., multiplatform).
Forrás: Közösségi csatorna statisztika, Goal Magyarország Facebook-oldal, 2021.01.11.
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Érdeklődés alapú célzás:

Ident1 Futball Eb csomag
A Futball Eb iránt érdeklődő látogatók az
Indamedia Sales portfólión bárhol
elérhetők, az Ident segítségével.
Felület: Indamedia Sales RON,
Futball Eb targettel
Rendelhető időszak2: 2021. jún. 1 –
aug. 31.
Platform: multiscreen

Az Indamedia Sales által értékesített portálok hirdetési
felületin megjelenő, adattargetált kampány.
2 Az Eb alatt gyűjtött adatok 28 napig rendelkezésre állnak, így
az Eb-t követően is tudunk még targetálni.
3 Ezer darab reklámmegjelenésre (AV) vetített listaár.
1
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Nem talált megfelelő ajánlatot?
Keresse kapcsolattartóját egyedi ajánlatért.
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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.

