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A turisztikai szakma
központi hírforrása

Médiaajánlat 2022
Turizmus.com szakmai hírportál
A legnagyobb látogatottságú hazai turisztikai szakmai
hírportál, folyamatosan frissülő bel- és külföldi hírekkel, a
szakmában történt személyi változásokkal, háttéranyagokkal, álláshirdetésekkel, a turizmus arcainak adatbázisával.
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Szálláshelyek
Éttermek
Utazási irodák
Közlekedési cégek
Rendezvényhelyszínek
Fürdők
Fesztiválszervezők
Szakmai szervezetek
Önkormányzatok
A turisztikai szakma állami irányítása
Turizmus szakon tanuló diákok
65+ évesek

Turizmus Kft.
1074 Budapest, Munkás u. 9. | +36 1 492 0455
sales@turizmus.com | bulletin@turizmus.com
www.turizmus.com
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www.turizmus.com – FŐOLDAL
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www.turizmus.com – CIKKOLDAL
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Bannerek
1

Szuperbanner**

méret

ár - fix elhelyezés*

ár - rotáció*

960 x 90 px

210 000 Ft/hét

175 000 Ft/hét

2

Side banner**

200 x 400 px

185 000 Ft/hét

155 000 Ft/hét

3

Jobb oldali magas banner, főoldal

300 x 600 px

155 000 Ft/hét

-

4

Jobb oldali magas banner, cikkoldal

300 x 600 px

175 000 Ft/hét

-

5
6

Vezető hírek alatti banner

600 x 300 px

130 000 Ft/hét

100 000 Ft/hét

Jobb oldali banner, főoldal

300 x 250 px

130 000 Ft/hét

-

7

Jobb oldali banner, cikkoldal

300 x 250 px

155 000 Ft/hét

-

8

Lead alatti banner

600 x 200 px

200 000 Ft/hét

165 000 Ft/hét

Egyéb lehetőségek
Hashtag (#) címkével kiemelés

ár
50 000 Ft/hét

* Az 1, 2, 5, 8 felületekre egyi dőben
több megrendelő bannere is bekerülhet
(rotációban). Kizárólagos megjelenés
esetén a fix elhelyezésért magasabb díjat
számítunk.
** A főoldalon és a cikkoldalakon is
megjelenik.
Az 1, 2 felületeknél a mobiltelefonra
optimalizált megjelenéshez 300 x 250 px
méretű banner elkészítése is javasolt.

Social media

ár

Facebook-poszt

40 000 Ft/alkalom

Képek elhelyezése a képgalériában, a főoldalon

120 000 Ft/hét

Facebook-poszt, targetált

90 000 Ft/alkalom

Videós hirdetés a főoldalon

150 000 Ft/hét

LinkedIn-poszt

50 000 Ft/alkalom

Videós hirdetés a cikkoldalon

170 000 Ft/hét

A Turizmus.com Facebook- és/vagy LinkedIn-oldalán a weboldalon
megjelent PR-cikket posztoljuk!
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Turizmus.com Bulletin
Hírlevél

turizmus.com Bulletin napi hírlevél
Bannerek

97

fókusz
felsőfelső
bannerbanner
fókusz

méret

ár
39 900 Ft/nap

9
Fókusz felső vagy alsó banner
10

710 x 90 px

11 Rovatok közötti banner 1

400 x 300 px

34 900 Ft/nap

12 Rovatok közötti banner 2

710 x 90 px

29 900 Ft/ nap

550 000 Ft/hó

PR-cikk1
terjedelem

B

108

B

nagy képes
kiemelés

nagy képes
kiemelés

ár/megjelenés

Kiemelt elhelyezés felára

ár/nap

0–500 karakter

60 000 Ft

A

Weboldal, vezető hírek között

30 000 Ft

501–1000 karakter

90 000 Ft

B

Hírlevél, nagy képes kiemelés

40 000 Ft

1001–1500 karakter

105 000 Ft

C

Hírlevél, kis képes kiemelés

25 000 Ft

D

Hírlevél, kiemelt hírbox

40 000 Ft

Ha a Hirdető a Szerkesztőséget bízza meg a cikk megírásával, a Kiadó 6 Ft + áfa/karakter felárat számít fel.

fókusz
fókusz
alsó alsó
bannerbanner

C

Támogatott tartalom2

kis képes
kiemelés

Logó, támogatói felirat elhelyezése a szerkesztőségi tartalom végén

25 000 Ft/cikk

Logó, támogatói felirat elhelyezése az egy rovaton belül megjelenő
szerkesztőségi tartalmak végén

90 000 Ft/hét/rovat

Szponzorált (natív) tartalom3

9

Hirdetői szöveges tartalom elhelyezése a szerkesztőségi anyagban

11

További lehetőségek

rovatok közötti
banner 1

Hírlevél különszám

300 000 Ft/hónap/rovat

rovatok közötti banner 1

45 000 Ft/cikk

10

rovatok
közötti
banner 2

299 000 Ft/alkalom

1

12

D

rovatok közötti banner 2

kiemelt
hírbox

PR-cikk: A Hirdető termékének, szolgáltatásának
bemutatása. A Hirdető készíti el a cikket. A Kiadó
nem szól bele a tartalomba, de megtagadhatja
olyan cikk közlését, amelynek tartalma magyar
jogszabályi tiltásba vagy a Magyar Reklámetikai
Kódex előírásaiba ütközik, alkotmányos elveket
sért vagy közerkölcsi szempontból kifogásolható,
továbbá ha a tartalom a Kiadó vagy a Kiadó tulajdonosának üzleti érdekeit sérti.
2

Támogatott tartalom: A Szerkesztőség saját
tartalma, amelyben a Hirdető támogatóként
jelenhet meg logóval, támogatói felirattal, de a
cikk tartalmába nincs beleszólása. A cikk a Hirdető
támogatása nélkül is megjelenik.
3
Szponzorált (natív) tartalom: A Szerkesztőség
által a Hirdető kedvéért készített tartalom, amelyben a hirdető terméke, szolgáltatása megjelenhet,
de az nem kerülhet a megjelenés középpontjába.
A Hirdetőnek a tartalommal kapcsolatban konzultációs joga van, tartalmi javaslattal élhet.

A pr-cikk, a támogatott tartalom és a szponzorált
(natív) tartalom a www.turizmus.com weboldalon
és a Turizmus.com Bulletin hírlevélben is megjelenik. Nincs lehetőség csak a weboldalon vagy csak
a hírlevélben megjelenni.

Technikai paraméterek
• Weboldali banner: jpg, png, animált
gif vagy HTML5.
• Bulletin banner: jpg, png
(a hírlevélben csak statikus bannert
tudunk elhelyezni).
• PR-cikk, szöveges hirdetés
leadása: kizárólag word formátumban, jpg vagy png kiterjesztésű
képpel/logóval.
• A karakterszám szóközökkel
együtt értendő.
• Anyagleadás: a megjelenést
megelőző munkanapon 14 óráig.
A feltüntetett árak az áfát
nem tartalmazzák!

