
PROFIL
Weblapunk látogatója a lehető leggyorsabban kap szaksze-
rű, autentikus és pontos információt az építkezés-felújítás, 
barkácsolás és kertépítés témakörében felmerülő kérdéseire. 
A hangsúly az új építőanyagok és eljárások, eszközök és meg-
oldások, cégek és szakemberek bemutatásán, összehasonlító 
tesztjén, a szegmens legfrissebb híreinek, újdonságainak 
azonnali közlésén van. Mindemellett természetesen az Ötlet 
Mozaik magazin válogatott cikkei is olvashatók portálunkon.

CÉLCSOPORT
25-55 éves közötti, közép- vagy felsőfokú végzettségű 
olvasók, akik
• érdeklődnek a takarékos lakásfenntartás iránt
• fogékonyak az új technológiákra
• építkeznek vagy építtetnek
• lakásfelújítók vagy felújíttatók
• a barkácsolást pihenésként, hobbiból végzik.

LÁTOGATOTTSÁG
Az átlagos havi látogatószám 30.000,
a havi oldalletöltés 70.000.

BANNERMÉRETEK, elhelyezés ár/hónap

EGYÉB HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK 
1.a. Nyitóoldali PR cikk a főoldali vezető boxban 
Ebben az esetben heti egy, kb. 3000 karakternyi szöveg elhelyezé-
sére van lehetőség logóval és fotókkal kiegészítve. Az egyes cikkek 
az egy hónapos időtartam alatt – a tartalom frissítése nélkül -  egy 
héten keresztül elérhetőek a főoldalról, a többi időszakban 
a rovatoldalon olvashatók. Az 1 hónapos időtartam alatt a megren-
delőnek hetente van lehetősége új anyagot küldeni.
Ára 150 000 Ft + Áfa/hó

1.b. Nyitó oldali PR cikk a főoldali Blog dobozban
Ez esetben kb. 1000-1500 karakternyi szöveg helyezhető 
el az oldalon 2-3 képpel és logóval kibővítve. A cikk az egy 
hónapos időtartam alatt egy napon keresztül érhető el 
a főoldalról, a többi időszakban a rovatoldalon kap helyet. 
Az egy hónapos időtartam alatt a megrendelőnek hetente 
van lehetősége új anyagot küldeni.
Ára: 90 000 Ft + Áfa/hó  

2. Rovatszponzoráció
A rovatot egyedi egyeztetés alapján, az ügyfél arculati ele-
meit felhasználva készítjük el.
Ára: egyedileg készítünk árajánlatot az igények egyezteté-
sét követően

ANYAGLEADÁS 
A bannereket jpg , gif vagy flash formátumban kérjük, 
48 órával a honlapra való felkerülés előtt. Kérjük beleszer-
keszteni a bannerbe az URL-t, azaz a landing page-et.
Nyersanyagleadás esetén 5 nappal a honlapra való 
kihelyezés előtt kérjük a nyersanyagot.

HIRDETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Amberg Linda, 061-430-2602, l.amberg@iqpress.hu
Csintalan Róbert, 06-30/466-8741, r.csintalan@iqpress.hu
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Megnevezés méret ár 

Felső banner / Billboard 970 x 250 px 450 000 Ft

Felső banner / Super Leaderboard 970 x 90 px 250 000 Ft

Oldalsó banner / Medium Rectangle 300 x 250 px 200 000 Ft

Oldalsó banner / Half Page 300 x 600 px 350 000 Ft

Közép banner / Roadblock 640 x 360 px 200 000 Ft

Roadblock  
640 x 360 px

Billboard 970 x 250 px  
vagy Super Leaderboard 70 x 90 px

Medium  
Rectangle 

300 x 250 px

Half Page
300 x 600 px


