
MÉDIAAJÁNLAT – 2015

ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELÜLETEK:

Érvényes 2015. január hónaptól visszavonásig

AZONOSÍTÓ HIRDETÉSI FELÜLETEK LISTA ÁR  /hét, nettó

A1
728x100 

SZUPER BANNER 
fejléc feletti, minden látogatót elérő  
hirdetési felület 

NY+R 

150 ezer Ft

A2
600x160 

SZALAGBANNER  
felső „Top hírek” alatti, exkluzív  
hirdetési felület 

NY 

120 ezer Ft

A3
250x250 

KOCKABANNER  
„SZERINTED?” panel melletti  
hirdetési felület jobb oldalon

NY 

100 ezer Ft

A4
250x350 

PLAKÁT BANNER  
felső „Legfrissebb” hírpanel  
melletti kiemelt hirdetési felület.

NY 

90 ezer Ft

A5 
300x250

TÉGLABANNER  
„Facebook” panel feletti  
hirdetési felület jobb oldalon 

NY 

70 ezer Ft

A6
600x160 

SZALAGBANNER KÖZÉPSŐ  
Középső régióban lévő nívós  
hirdetési felület 

NY 

60 ezer Ft

A7
300x250 

TÉGLABANNER  
„Facebook” panel alatti  
hirdetési felület jobb oldalon 

NY 

50 ezer Ft

NY+R A hirdetések a nyitó és a rovat oldalakon is megjelennek.

A hirdetések a nyitó oldalon jelennek meg.NY

Szuperbanner 728x100px

Szalagbanner 600x160px

Téglabanner
250x250px

Fölső plakát
250x350px

Tégla banner
300x250px

Téglabanner
300x250pxSzalagbanner 600x160px

Hírportálunk Csongrád megye és Szeged egyik legnagyobb  
véleményformáló erővel bíró online médiuma.

 • Friss, mivel folyamatos frissítéssel jelentetjük meg a helyi 
és országos híreket

 • Színes, mivel speciális tartalmakat is kínálunk 
hírfogyasztóinknak Pl. online közvetítések, SZEGEDmaTV, 
internetes rádióhallgatás, minőségi képgalériák, stb.

 • Híres, mivel tudatos márkaépítésünknek köszönhetően, 
mára országosan is ismert és elismert hírportál lettünk, 
szemlézett híranyagainkból rendszeresen vesznek át az ország 
vezető sajtó orgánumai.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

 Átlagos napi látogatószám: 30 ezer felett 
 Átlagos havi látogatószám: 150 ezer felett 
 Facebook lájkoló tábor: 35 ezer felett



BUSÁNÉ BITÓ ERIKA
bito.erika@leonardo.hu
Leonardo Kft. média&marketing
irodavezető

leonardo.hu
(62)-314-116

PINTÉR M. LAJOS
pintermlajos@leonardo.hu 
Leonardo Kft. média&marketing
ügyvezető igazgató

leonardo.hu
(62) 314-116

KAPCSOLAT

KEDVEZMÉNYEK:

HASZNOS TUDNIVALÓK
• A hirdetéseket JPG, GIF, SWF formátumban fogadjuk, igény esetén elkészítjük.

• Egy hirdetési felületen, – amennyiben nem fix a megjelenés – maximum két 
hirdetés jelenik meg, melyek az oldal újratöltése során rotálódnak.

• A hirdetések forrásáért és tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

• Országos online kampányok lebonyolítása a www.regon.hu-n keresztül.

• Európai Uniós és Új Széchenyi Terves projektekhez nyílvánosság biztosítása.

• Szegedi Média Központunkba tartozó SZEGEDma.hu hírportál mellett, a TelinTV-
Szeged csatornáján és a Déli Szó havilapban is hatékony és kedvezményes hirdetési 
megjelenéseket biztosítunk.

NATÍV HIRDETÉS / SZPONZORÁLT TARTALOM 
új hirdetési megoldások hírfolyamba ágyazottan

NY+R 
egyedi

KITELEPÜLÉS 
online bejelentkezéssel, játékkal, képgalériával, stb.

NY+R 
egyedi

ONLINE KÖZVETÍTÉSEK TÁMOGATÁSA  
élő közvetítés eseményről, sport, rendezvény stb.

R 
egyedi

BEHARANGOZÓ 3 NAPOS BANNER (590X100px) 
3 napig minden új cikk fölött megjelenő hirdetés

R 
egyedi

SZEGEDma - FACEBOOK RAJONGÓI OLDAL
megjelenés: borítókép, hírfolyam, játék, stb. egyedi

Téglabanner
300x250px

Téglabanner
300x250px

Tégla/ plakát
banner

300x250px / 300x420px

Téglabanner
300x250px

A8
300x250

TÉGLABANNER  
„A hét kérdése” panel alatti  
hirdetési felület jobb oldalon 

NY

40 ezer Ft

A9
300x250

TÉGLABANNER  
Közéleti hírekben megjelenő  
hirdetési felület, középen 

NY

40 ezer Ft

A10
300x250 

TÉGLABANNER  
„BlogBox” panel alatti  
hirdetési felület 

NY+R 

30 ezer Ft-tól

A11
300x250 /  
300x420 

TÉGLA/PLAKÁT BANNER ALSÓ  
„Rúzs” panel alatti  
hirdetési felület 

NY+R 

30 ezer Ft

A12 
300x130

FÉSZER 
Hasznos dolgok, partnereink a Facebook-on 

NY+R 
20 ezer Ft-tól

PR CIKK / SAJTÓKÖZLEMÉNY GYÁRTOTT 
Kiadónk által készített cikk illetve híranyag 
megjelentetése igény szerint képgalériával

NY+R

80 ezer Ft-tól

PR CIKK / SAJTÓKÖZLEMÉNY KAPOTT  
Kapott anyag megjelentetése az adott projekt arculatnak 
megfelelő elemekkel ellátottan.

NY+R

50 ezer Ft-tól

KÜLÖNLEGES HIRDETÉSI FELÜLETEK:

Hirdetőink számára listaárainkból időszaki kedvezményt adunk, egyedi 
megállapodás alapján. Havidíjas megrendeléskor, az ügyfelünk által 
meghatározott marketing büdzsére szabott megjelenési csomagot állítunk 
össze, exkluzív kedvezményekkel. Ügynökségek részére egyedi net-net 
kedvezményt biztosítunk.

NY+R A hirdetések a nyitó és a rovat oldalakon is megjelennek.

A hirdetések a nyitó oldalon jelennek meg.NY

A8

A9

A10

A11

A12


