
Profil
A Praktika.hu az aktuális ünnepekhez, jeles eseményekhez, 
évszakokhoz, trendekhez kapcsolódóan mutat be saját kezű-
leg elkészíthető lakberendezési tárgyakat, játékokat és divatos 
kiegészítőket. Az oldal egyik legfontosabb témaköre a népszerű 
kézimunkák: a kötés, horgolás, varrás és hímzés körébe tartozó 
tárgyak elkészítésének bemutatása. Külön figyelmet szentel a 
gyerekekkel és a gyerekek számára készíthető tárgyakra, játékok-
ra. Emellett az oldalon nagy hangsúlyt kapnak az újrahasznosított 
alapanyagokból előállítható kézműves tárgyak is.  
CélCsoPort
25-55 éves nők, akik érdeklődnek a
• különféle kézimunkák,
• kézműves technikák,
• lakberendezés,
• divat,
• kertgondozás és konyhai témák iránt.

látogatottság
Az átlagos havi látogatószám 18 000,
a havi oldalletöltés 50 000.
 
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

bannErmérEtEk, elhelyezés ár/hónap

megnevezés          méret   ár/hónap

Felső banner        468x60       250 000 Ft

Közép banner         468x60        180 000 Ft

Oldalsó banner         264x264     200 000 Ft

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.
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