_ONLINE_
médiaajánlat 2019

TURIZMUS.COM SZAKMAI HÍRPORTÁL

Az egyik legnagyobb látogatottságú (45.000-55.000 egyedi látogató/hó, több
mint 300.000 oldalmegtekintés/hó) hazai turisztikai szakmai hírportál, folyamatosan frissülő bel- és külföldi hírekkel, a szakmában történő személyi változásokkal, háttéranyagokkal, állásbörzével és szakmai eseménynaptárral.

TURIZMUS.COM BULLETIN

Hétköznap reggelente megjelenő online hírlevél, mely a turizmus.com híreiből táplálkozik. Napi átlagos megnyitási arány: 22% a teljes címlistából (közel
25.000 egyedi e-mail cím).

CÉLCSOPORT

turisztikai szolgáltatók (szálláshelyek, éttermek, utazási irodák, közlekedési
cégek, rendezvényhelyszínek, fürdők, fesztiválok), szakmai szervezetek,
önkormányzatok valamint a turisztikai szakma állami irányítása valamint
valamilyen turisztikai szakot hallgató diákok. A turizmus.com olvasói köre
kiegészül a turizmus iránt érdeklődők tágabb csoportjával, beleértve a több
mint 9.000 fős Facebook követőt.

SZERKESZTŐSÉG
1074 Budapest, Munkás utca 9.
Telefon: (1) 492 0455   

Fax: (1) 338 4293

E-mail: sales@turizmus.com
Web: www.turizmus.com, www.turizmuskft.hu

HIRDETÉSI TARIFÁK ÉS MÉRETEK
TURIZMUS.COM ÉS TURIZMUS.COM BULLETIN
FELÜLET

ÁR/MEGJELENÉS

MÉRET

Szöveges hirdetés
Szöveges hirdetés
Szöveges hirdetés
Különszám

19.900 ft
29.900 ft
34.900 ft
249.900 ft

szóközökkel 500 karakterig
szóközökkel 1000 karakterig
szóközökkel 1500 karakterig
–

TURIZMUS.COM BULLETIN
FELÜLET

ÁR/MEGJELENÉS

Banner a rovatok között
Banner a rovatok között

24.900 ft
29.900 ft

MÉRET

710 × 90 px
400 × 300 px

TURIZMUS.COM
FELÜLET

ÁR/HÉT

MÉRET

Szuperbanner (fejléc alatt)
Bal oldali banner
Jobb oldali banner
Jobb oldali banner (magas)
Side banner (cikk oldal)
Képgalériában hirdetés linkkel
Jobb oldali video hirdetés

190.000 ft
140.000 ft
120.000 ft
140.000 ft
170.000 ft
120.000 ft
150.000 ft

960 × 90 px
600 × 300 px
300 × 250 px
300 × 600 px
200 × 400 px
600 × 360 px
300 × 250 px

KIEMELT MEGJELENÉSEK FELÁRAI
TURIZMUS.COM BULLETIN
FELÜLET

ÁR/MEGJELENÉS

Vezető cikkek között megjelenés a 3. helyen képpel, leaddel
Kisképes cikkek között megjelenés tetszőleges helyen

35.000 ft
20.000 ft

TURIZMUS.COM FŐOLDAL
FELÜLET

ÁR

Vezető hír alatt 2. vagy 3. kisképes helyen 1 napos megjelenés
Hashtag# címkével történő kiemelés a jobb hasáb tetején
Fix hely az Önnek ajánljuk rovatban, a jobb oldalon

15.000 ft/nap
50.000 ft/hét
25.000 ft/2 nap

TURIZMUS.COM CIKK OLDAL
FELÜLET

ÁR/2 NAP

Ez is érdekelheti – legalul képes kiemelés fixen

50.000 ft

Az árak nem tartalmazzák az áfát.

ONLINE ELÉRHETŐ MINTAOLDALAK
TURIZMUS.COM

HIRDETÉSI ANYAGLEADÁS

TURIZMUS.COM BULLETIN

Szöveges hirdetés / PR cikk: megjelenik a turizmus.com oldalon, valamint a turizmus.com bulletinben egy alkalommal
turizmus.com bulletin banner: 1 alkalommal jelenik meg a rovatok között, formátum: jpg, gif
turizmus.com banner: 1 kampányhoz javasolt 2-3 banner design készítése, ezáltal növelhető a kattintási arány.
Formátum: jpg, animált gif, swf. (amennyiben ugyanazon felületre több banner is értéksetésre kerül, az adott bannerek rotálva jelennek meg)
Hirdetések leadási határideje: a megjelenés előtti munkanap 13:00 óra

