
Tarifa 2019

HAON
hírportál

Termékprofil
A  a megye népszerű hír-, szolgáltató- és szóra-
koztató portálja, amely változatos tartalmat kínál a látoga-
tók számára, átlátható formában és gyorsan feldolgozható 
kiszerelésben. Hírei nemcsak az adott megyéről, hanem or-
szágos és nemzetközi eseményekről szólnak, magazintar-
talmakkal kiegészítve. A jól navigálható weboldal széles körű 
hírkínálata mellett olvasói hozzászólások és erős helyi fórum 
színesíti a tartalmakat.

Pillérek
• megyei, országos és nemzetközi hírek
• programajánlók
• sporttartalmak
• szerkesztőségi blogok
• képgalériák

Látogatói összetétel
• 48% férfi - 52% nő    
•  Többségük a kereskedelmileg aktív, 18–59 éves  

korosztályhoz tartozik (67%)    
• minimum középfokú végzettségű: 67% 
(a diplomásokat is beleszámolva)    
• városban élnek (74%)    
• főbevásárlók (66%)    
• 62%-uk ABC státuszú    

Forrás: Gemius DKT 2018 Q4 (15+ belföldi közönség)    

Látogatószámok
haon.hu Heti átlag 

Valós felhasználó 102.204
Oldalletöltés 2.273.693
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Elhelyezés
Mobil 1. Mobil 2. Mobil 3. Mobil 4.
300x250 300x250 300x250 300x250

Főoldal 35 000 Ft 25 000 Ft 18 000 Ft 15 000 Ft
Teljes Site 66 000 Ft 27 000 Ft 19 000 Ft 16 000 Ft

Speciális elhelyezés 100%
Technikai felár 15%
Szponzoráció Kérjen ajánlatot kollégáinktól!

MOBIL ZÓNÁK

DESKTOP

Elhelyezés Super  
Leaderboard IAB Billboard Leaderboard Medium 

Rectangle 1 Half Page 2,3,4,5 Medium Rec-
tangle 2,3,4,5 Roadblock 1 Roadblock 

2,3,4,5 Layer* Sticky Footer* PR cikk
1-4

PR cikk
5-8

PR cikk
aloldalon

Kiemelt
link CT** AV

970x90 970x250 728x90 300x250 300×600 300×250 640×360 640×360 600x400 970x60 *heti ár Kreatív mix Kreatív mix
Főoldal 87 000 Ft 100 000 Ft 76 000 Ft 61 000 Ft 60 000 Ft 30 000 Ft 72 000 Ft 53 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft 74 000 Ft 58 000 Ft

25 000 Ft
49 000 Ft

450 Ft 4 Ft
Teljes site 150 000 Ft 185 000 Ft 143 000 Ft 114 000 Ft 114 000 Ft 57 000 Ft 136 000 Ft 100 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft - - -

Speciális elhelyezés 100%
Technikai felár 15%
Szponzoráció KÉRJEN AJÁNLATOT KOLLÉGÁINKTÓL!

FŐOLDAL ÉS ÖSSZES ALOLDAL

A fenti árak egy napra vonatkoznak.

* napi 1-es cookie-val 
** Amennyiben a kampány időszak első harmadában az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb, úgy a Kiadó kérheti 
a kreatív cseréjét vagy lehetősége van a 0,1%-os átkattintási aránnyal, AV alapon teljesíteni a kampányt. 

Politikai hirdetés
Politikai hirdetést nem áll módunkban megjelentetni.



728X90 LEADERBOARD
970X90 SZUPER LEADERBOARD

970X250 BILLBOARD

640x360
ROADBLOCK#1

300X250
MEDIUM

RECTANGLE#1

300X600 
MEDIUM 

RECTANGLE#2
HALFPAGE#2

PR-cikk
A klasszikus, print alapú PR-cikkel azonos forma, 
azzal a kiegészítéssel, hogy kampányidőszak 
után az archívumba kerül, ahonnan soha nem tű-
nik el, azaz a felhasználók később is megtalálják, 
akár belső navigációval, akár különböző kereső-
programok segítségével.
Megjelenési forma: a szerkesztőségi tartalmak-
kal azonos módon, nyitó oldalon cím és lead, 
erre kattintva töltődik be a teljes cikk, ami már a 
belső cikkoldalon található.
A PR anyagok mérete korlátlan és képgaléria és 
videó is elhelyezhető benne.

Leaderboard: 
A fejlécben megjelenő szalagjellegű hirdetési for-
ma. Az oldalra érkezők az olvasást felűlről kez-
dik, a legjobb pozícióban elhelyezkedő felület.

Medium rectangle 1:
A jobb sáv legfelső részén elhelyezkedő felület a 
vezércikk fotó mellett. Kiemelt pozíciója és mére-
te miatt hatékony hirdetési forma. A statisztikák 
szerint a 300×250 px méretet kattintják legtöbbet 
a neten szörfözők.

Roadblock:
A cikk tartalmi részében, nyitó és aloldalon egy-
aránt megjelenő felület. Mérete miatt alkalmas 
videók, videó bannerek futtattására is.

Halfpage:
Kiemelkedő méretű, jobb sávban 1-4 pozícióban, 
nyitó és aloldalon megjelenő hirdetési forma, 
mely be tudja fogadni a 300×600px-nél kisebb 
méretű bannereket is. A közérdekű és lényeges 
információs dobozok között elhelyezve ragadja 
meg az olvasók figyelmét.

PR#1

PR#3

PR#5

PR#2

PR#4

PR#6

PR#7

PR#8



Interstitial
Nyitó oldal előtt megjelenő, az oldal tartalmát 
teljes egészében eltakaró hirdetési forma. Min-
den felhasználónak naponta egyszer jelenik meg 
(napi 1-es cookie használata). Az érdeklődő kat-
tintással a hirdető által kívánt céloldalra érkezik; 
ha a felhasználó nem kattint, a hirdetés max. 8 
mp-ig látható, de az olvasónak lehetősége van 
a tovább nyílra kattintva hamarabb megérkezni 
a hírportálra.

Képgalériák
A megye történései képekben: kedvcsináló spor-
teseményei, bulifotói, koncertképei főleg a fia-
talok körében népszerűek, így ezen a helyen a 
nekik ajánlott termékeket, szolgáltatásokat cél-
szerű hirdetni. Pl.: műszaki termékek, mobilok, 
laptopok, taxi, bárok, szórakozóhelyek.

VIP-PR
A VIP-PR cikk a hagyományos PR megjelenés 
fejlesztett változata, mely minden aloldalon meg-
jelenik a cikk ajánló dobozban az „EZEK IS ÉR-
DEKELHETNEK” címke alatt. A minden cikkol-
dalba becsatornázott VIP-PR nagyobb számú 
olvasóhoz jut el és a böngészés során többször 
is feltűnik.

300X600 
MEDIUM 

RECTANGLE#3
HALFPAGE#3

300X600 
MEDIUM 

RECTANGLE#4
HALFPAGE#4

640x360
ROADBLOCK#2



640x360
ROADBLOCK#1

300X250
MEDIUM

RECTANGLE#1
-----------------------

300x600
HALFPAGE#1

300X250
MEDIUM

RECTANGLE#2
-----------------------

300x600
HALFPAGE#2

300X250
MEDIUM

RECTANGLE#3
-----------------------

300x600
HALFPAGE#3

970X250 BILLBOARD

640x360
ROADBLOCK#4

640x360
ROADBLOCK#3

640x360
ROADBLOCK#5

640x360
ROADBLOCK#2

CIKKALOLDAL FŐOLDALI HÍRFOLYAM FOLYTATÁSA



Anyagleadási paraméterek:
www.haon.hu/anyagleadas
Az árak forintban, ÁFA nélkül értendők és visszavonásig érvényesek. Hirdetéseinket az Adverticum adservere szolgálja ki, 
az elkészített anyagot az anyagleadási paraméterek szerint meghatározott módon és formátumban tudjuk fogadni. Az egyéb 
hirdetési feltételekről a Inform Média Lapkiadó Kft. az Általános Szerződési Feltételekben (honlapunkon) foglaltak szerint ren-
delkezik.

Sticky (böngésző ablakhoz ragadó)
A böngésző ablakhoz ragadó banner, más néven tapadó vagy sticky banner a böngésző valamelyik oldalához - 
jelen esetben az aljához -  tapadva jelenik meg, és az ablak görgetése esetén is végig fix helyen marad. A lebegő 
felhőkarcoló bannertől abban különbözik, hogy nem követi a görgetés sebességét, nem „lebeg” az oldalon, hanem 
tartja pozícióját az ablakon belül.

Layer
Nyitó oldal előtt rétegként megjelenő hirdetés (méretét tekintve kisebb, mint az interstitial). Minden felhasználónak 
naponta egyszer jelenik meg (napi 1-es cookie használata). Az érdeklődő kattintással a hirdető által kívánt céloldal-
ra érkezik; ha a felhasználó nem kattint, a hirdetés max. 8 mp-ig látható, de az olvasónak lehetősége van a tovább 
nyílra kattintva hamarabb megérkezni a hírportálra.

600X400
LAYER, INTERSTITIAL

970X60
STICKY



Az Ön tanácsadója:

MOBIL
BANNERZÓNA 4

300×250

MOBIL
BANNERZÓNA 1

300×250

MOBIL
INTERSTITIAL

300×250 - 428×120

Látogatóink jelentős része mobil eszközökön keresi fel oldalainkat, naponta akárt több alkalommal is. Így a 
desktop zónák mellett a mobil-bannerek jelentősége egyre nagyobb.
A kijelzőt böngésző olvasók - mint a nyomtatott újság olvasásakor - kizárják a külvilágot és csak a látottakra 
koncentrálbak ezzel jelentős mértékben növelve a mobil kampányok elérését. Ezekkel a felületekkel sikerül áttörni 
a reklámvakságot és felkelteni az érdeklődét.

MOBIL
BANNERZÓNA 2

300×250

MOBIL
BANNERZÓNA 3

300×250


