Billboard 970 x 250 px
vagy Super Leaderboard 70 x 90 px
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Medium
Rectangle
300 x 250 px

Roadblock
640 x 360 px

PROFIL
Az otthon.com a színvonalasan kivitelezett és ötletesen berendezett lakások mellett foglalkozik az ingatlanpiac aktuális alakulásával, a kereslet és a kínálat dinamikus változásaival, összefüggéseivel. Emellett az oldal a legújabb trendekhez tartozó stílusokat,
bútorokat és használati tárgyakat mutatja be, külön figyelmet
szentelünk az energiatakarékos megoldásoknak és a technikai
újdonságoknak. Mindezen túl állandó szakértői gárda segíti
az olvasókat a felújítással és lakásdekorálással kapcsolatos konkrét kérdésekben, de tanácsokat kaphatnak a terasz vagy a kert
berendezését, kialakítását és gondozását érintő kérdésekben is.

Half Page
300 x 600 px

CÉLCSOPORT
25-55 éves korosztály, akik érdeklődnek a
• dekorációs tippek,
• lakberendezés és belsőépítészet,
• energiatakarékos megoldások,
• kivitelezés – építés, felújítás,
• ingatlanpiaci hírek, érdekességek,
• kert és növényápolás iránt.
LÁTOGATOTTSÁG
Az átlagos havi látogatószám 15 000,
a havi oldalletöltés 30 000.

1.b. Nyitó oldali PR cikk a főoldali Blog dobozban

BANNERMÉRETEK, elhelyezés ár/hónap
Megnevezés
Felső banner / Billboard
Felső banner / Super Leaderboard
Oldalsó banner / Medium Rectangle
Oldalsó banner / Half Page
Közép banner / Roadblock

méret
970 x 250 px
970 x 90 px
300 x 250 px
300 x 600 px
640 x 360 px

ár
450 000 Ft
250 000 Ft
200 000 Ft
350 000 Ft
200 000 Ft

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

1.a. Nyitóoldali PR cikk a főoldali vezető boxban

A rovatot egyedi egyeztetés alapján, az ügyfél arculati elemeit felhasználva készítjük el.
Ára: egyedileg készítünk árajánlatot az igények egyeztetését követően

Ebben az esetben heti egy, kb. 3000 karakternyi szöveg elhelyezésére 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 megrendelőnek hetente van lehetősége új anyagot küldeni.
Ára 150 000 Ft + Áfa / hó

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