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Érvényes 2011. május 1-től visszavonásig.
A médiaajánlatban szereplő tarifák listaárak, azaz nem tartalmazzák az ÁFA-t, illetve a kedvezményeket.
A médiaajánlat elérhető: www.infinety.hu/mediaajanlat.
A hirdetések közzétételére az Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) érvényesek: www.infinety.hu/aszf

Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban!

Az Infinety Online Kft. független médiaértékesítő házként olyan, nagy látogatottságú és tematikus online
tartalmakat biztosít hirdető partnereinek, melyek megfelelnek a legváltozatosabb kommunikációs
igényeknek. A legfontosabb kereskedelmi célcsoportok és hirdetési tematikák szerint szegmentált, havonta
közel 3 millió egyedi látogatót elérő portfóliónkkal teljes körű szolgáltatást nyújtunk az online reklámpiac
számára.
A NagyUtazás-oldalcsoport stratégiai együttműködő partnereként a legismertebb utazási oldalakat
képviseljük a hirdetési piacon.

NagyUtazás-oldalcsoport bemutatkozás

NagyUtazás-oldalcsoport – Ha utazik
A

NagyUtazás-oldalcsoport

legnevesebb

tagja

a

nagyutazas.hu, amely Magyarország egyik legismertebb
idegenforgalmi portálja

is egyben. Tartalma az

értékesítésre szánt utazási ajánlatok köré szerveződik,
de a site egyben színvonalas utazási magazin is. A
Magyarországon működő legtöbb utazási portáltól
eltérően a portál több éves szakmai tapasztalatra épít.
A tartalom napi frissítésű, az ország-, táj- és
városleírások mellett hasznos utazási információkat,
valamint egy kulturális, szórakoztató és életmód
magazint is találunk az oldalon.
A NagyUtazás-oldalcsoport tagjai:


www.nagyutazas.hu



www.utazasiiroda.hu



www.utazzvelunk.hu



www.traveltohungary.com

A NagyUtazás-oldalcsoport tartalmi elemei
A nagyutazas.hu minden rovatában aktuális és kiemelt utazási ajánlatokat, akciókat, újdonságokat közöl.
Tartalmi elemi az alábbiak:
Utazási ajánlatok, szállásajánlatok, last minute, ünnepekre, útravaló, utazási magazin

Az oldalak strukturális felépítése
Címoldal nagyutazas.hu:
-

Rovatok
Keresés
Hírlevél
Fiók

Cikkoldalak nagyutazas.hu:
-

Rovatok
Cikktörzs
Keresés
Hírlevél
Fiók

Látogatottsági adatok
Elérés 15+ (reachN, UV)

Oldalletöltés (PI)

70 520

252 127

Elérés

Forrás: Gemius/Ipsos Fusion Data, 2011. január (nagyutazas.hu)

További demográfiai adatokért, elemzésekért kérjük, forduljon kollégáinkhoz!

Hirdetési formátumok
Bannerformátumok:






Leaderboard: 728x90
Billboard: 250/300x250,330x247
Skyscraper: 120x600
Normal: 468x60/180

Képes ajánló: kép, link és szöveg
kombinációja.

Szöveges link

Maximum 50 karakter.

Szponzorációk

Látványos, beépülő megjelenések a portál felületein.
Egyedi egyeztetést igényel.

Hirdetési helyek a NagyUtazás-oldalcsoport -on
Sztenderd hirdetési felületek:
nagyutazas.hu címlap








magnum (728x90)
billboard (250/300x250)
content (330x247)
normal (468x60/180)
skyscraper (120x600)
képes ajánló (250x140)
szöveges link

nagyutazas.hu teljes portálszponzoráció

Hirdetési tarifák
A médiaajánlatban szereplő árak listaárak, nem tartalmazzák az ÁFA-t és a kedvezményeket.
Megjelenés-, átkattintás-, egyedilátogató-alapú árak
Típus
Megjelenés (adview, AV)
Átkattintás (click through, CT)
Egyedi látogató (unique visitor, UV)

Ár
3 Ft
400 Ft
11 Ft

Időalapú megjelenések árai
Formátum

Elhelyezés

Megjelenés

Listaár

magnum (728x90) oldal teteje

minden oldal

1 hét

500 000 Ft

billboard (250/300x250, 330x247)

minden oldal

1 hét

500 000 Ft

normal (468x60/180)

minden oldal

1 hét

400 000 Ft

skyscraper (120x600)

minden oldal

1 hét

600 000 Ft

képes ajánló

minden oldal

1 hét

250 000 Ft

szöveges link

minden oldal

1 hét

40 000 Ft

pr cikk

minden oldal

1 hét

350 000 Ft

szponzoráció

minden oldal

1 hét

egyedi

Technikai információ, specifikáció
Bannerek:





Bannerméretek: 728x90, 468x180, 468x120, 468x60, 330x247, 300x250, 250x250, 120x600
Fájlformátumok: SWF, GIF, JPG, HTML
Fájlméret: maximum 160 kB
Flash formátumú kreatívoknál Adverticum Adserver CT-mérő scriptjét kérjük elhelyezni a
bannerben. Letöltés: www.infinety.hu/ctscript.zip

Gemius adservert használó médiaügynökségektől kreatív anyagokhoz az alábbiakat kérjük:
 A kampányban futó kreatív fájlokat, vagy a fájlokra mutató linkeket flash, gif, jpg formátumban
 egy impression tracking scriptet
 egy click tracking url-t
 az eredeti CT url-t

Képes ajánló, szöveges link:




Képes ajánló, fekvő:
cím: maximum 21 karakter
lead: maximum 110 karakter
kép: 110x70 px, JPG, GIF
Szöveges link
maximum 50 karakter

Egyéb:






Megrendelés minimális értéke: 100.000 Ft + ÁFA
Kreatívok leadásának határideje a kampány indulása előtt 3 munkanap
CT-kampány esetén minimum 2 kreatívot kérünk
UV-kampánynál egy látogató 3 alkalommal találkozik a kreatívval
Interstitial típusú megjelenésnél egy látogató napi megrendelés esetén egyszer, heti megrendelés
esetén háromszor találkozik a kreatívval

Kapcsolat
Infinety Online Média és Marketing Kft.
Cím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Telefon: 326-0065
Fax: 888-0788
E-mail: sales@infinety.hu
Web: www.infinety.hu
Blog: infinety.blogspot.com

