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Céges utazók és utaztatók  
központi hírforrása

Turizmus Kft.

1074 Budapest, Munkás u. 9.  | +36 1 492 0455
sales@turizmus.com | editor@businesstraveller.hu

www.businesstraveller.hu

online
Hírportál és hírlevél
A www.businesstraveller.hu portál és a hetente 
megjelenő Business Traveller ingyenes hírlevél  
a céges utazások iránt érdeklődők és a céges 
utaztatók számára nyújt aktuális híreket, érde-
kességeket, újdonságokat és konkrét ajánlatokat 
a hazai és nemzetközi üzleti utazások világából.

 < 30 000 
oldalmegtekintés/hó

 < 20 000 
egyedi látogató/hó

 < 9 000 
egyedi e-mail címmel 

regisztrált olvasó

•	 Hazai vállalatok munkatársai
•	 Az üzleti turisztikai élet  

szereplői
•	 Rendezvényszervezők
•	 B2B-szolgáltatók
•	 Turizmus szakon tanuló  

diákok
59%
nő

41%
férfi

Olvasói bázis

18–24 évesek

25–34 évesek

35–44 évesek

45–54 évesek

55–64 évesek

65+ évesek
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méret ár

szuperbanner 920 x 90 px 120 000 Ft/hét

fejléc alatti banner 728 x 90 px 80 000 Ft/hét

jobb oldali banner 300 x 250 px 60 000 Ft/hét

cikken belüli banner 400 x 300 px 16 900 Ft/hét

fejléc alatti banner 600 x 90 px 19 900 Ft/alkalom

hírek közötti banner 1 600 x 300 px 14 900 Ft/alkalom

hírek közötti banner 2 600 x 90 px 9 900 Ft/alkalom
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Banner

Technikai paraméterek

•	Weboldali banner: jpg, png vagy  
animált gif.

•	Hírlevél banner: jpg, png.

•	PR-cikk, szöveges hirdetés  
leadása: kizárólag word formátumban,  
jpg vagy png kiterjesztésű képpel.

•	A karakterszám szóközökkel  
együtt értendő.

•	Anyagleadás: a megjelenést  
megelőző munkanapon 14 óráig. 

A feltüntetett árak az áfát
nem tartalmazzák!

PR-cikk, szöveges hirdetés
terjedelem ár

PR-cikk a weboldalon
0–500 karakter 15 000 Ft/hét

0–1000 karakter 20 000 Ft/hét

PR-cikk a hírlevélben
0–500 karakter 6 900 Ft/alkalom

0–1000 karakter 14 900 Ft/alkalom

Egyéb lehetőségek
terjedelem ár

Hírlevél különszám 0–2500 karakter 99 000 Ft/alkalom

online

6
7

www.businesstraveller.hu
FŐOLDAL

Business Traveller hírlevélwww.businesstraveller.hu
CIKKOLDAL

szuperbanner1
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cikken belüli
banner
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5 fejléc alatti banner
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hírek közötti banner 1

7 hírek közötti banner 2


