
Médiaajánlat 2013.Médiaajánlat 2013.

(Prím Online, Kütyü Magazin, Prím Letöltés, Prímlista)



Komplex médiaajánlat

Hirdessen kedvezményes áron a 

• Prím Online• Prím Online

• Kütyü Magazin

• Prím Letöltés

• Prímlista

oldalakon egyszerre!oldalakon egyszerre!



Célközönségünk, olvasóink

• Informatikusok, informatika,

• számítástechnika és a digitális újdonságok,• számítástechnika és a digitális újdonságok,

• a legújabb elektronikus termékek iránt 
érdeklődők,

• valamint üzletemberek, vállalati döntéshozók.



Miért érdemes egyszerre 

– a Prím Online,

– a Kütyü Magazin,– a Kütyü Magazin,

– a Prím Letöltés,

– és a Prímlista

oldalakon egyszerre hirdetni?oldalakon egyszerre hirdetni?



Mert:

• nagyon kedvező áron, hatékonyan és gyorsan 
elérheti az üzleti menedzser célcsoportot,elérheti az üzleti menedzser célcsoportot,

• innovatív, kreatív display típusokat biztosítunk a 
hirdetőink számára,

• Havonta oldalainkon 380 000 egyedi látogatót 
érünk el, 

• online marketing és PR támogatást biztosítunk a • online marketing és PR támogatást biztosítunk a 
felmerülő igényeinek megfelelően.



• Az olvasói körét elsősorban az informatikusok, 
az informatika, a számítástechnika, távközlés az informatika, a számítástechnika, távközlés 
iránt érdeklődők és az informatikát 
üzletszerűen alkalmazó vállalatok vezetői 
alkotják,

• napi 10-15 hír kerül fel oldalunkra.• napi 10-15 hír kerül fel oldalunkra.



• Olvasói köre elsősorban a korai befogadó 
fiatalok,fiatalok,

• okostelefonokkal, táblagépekkel és egyéb 
multimédiás megoldásokkal foglalkozó portál,

• az érdeklődők a hírek mellett teszteket is 
olvashatnak a legújabb termékekről, olvashatnak a legújabb termékekről, 
kütyükről. 



• Magyarország egyik legnépszerűbb, egyben 
legrégebbi ingyenes szoftvereket kínáló oldala,legrégebbi ingyenes szoftvereket kínáló oldala,

• szoftverkínálatban számos program korábbi 
verziója és többnyelvű változata is 
megtalálható,

• heti 10-15 új program kerül fel az adatbázisba.• heti 10-15 új program kerül fel az adatbázisba.



• Az ország első ingyenes levelezőlista-
szolgáltatása,szolgáltatása,

• havi 150 000 kimenő e-mailt kézbesítünk,

• a listák kategóriákba vannak rendezve, így 
könnyen targetálhatóak célcsoportra,

• bárki indíthat új levelezőlistát.• bárki indíthat új levelezőlistát.



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• Kreatív csomag
– Prémium változat:– Prémium változat:

3 darab 1. kategóriás zóna és 3 darab 2. kategóriás zóna bármely oldalunkon

Havi ár Havi ár Heti ár Heti ár

Eredetileg Kedvezményesen Eredetileg Kedvezményesen

900 000 Ft 600 000 Ft 235 000 Ft 160 000 Ft

33 % kedvezmény! 32 % kedvezmény!33 % kedvezmény! 32 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• Kreatív csomag
– Normál változat:– Normál változat:

2 darab 2. kategóriás zóna és 4 darab 3. kategóriás zóna bármely oldalunkon

Havi ár Havi ár Heti ár Heti ár

Eredetileg Kedvezményesen Eredetileg Kedvezményesen

600 000 Ft 400 000 Ft 160 000 Ft 110 000 Ft

33 % kedvezmény! 31% kedvezmény!33 % kedvezmény! 31% kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• Hírlevél csomag
– Havi változat:– Havi változat:

Prím Online heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Kütyü Magazin heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Prím Letöltés havi hírlevelében megjelenés egy alkalommal.

(Összesen 58 000 megjelenés.)

Havi ár Havi ár

Eredetileg Kedvezményesen

720 000 Ft 500 000 Ft

30 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• Hírlevél csomag
– Heti változat:– Heti változat:

Prím Online napi hírlevelében megjelenés 5 alkalommal,

Kütyü Magazin heti hírlevelében megjelenés 1 alkalommal,

Prím Online heti hírlevelében megjelenés 1 alkalommal.

(Összesen 29 000 megjelenés.)

Heti ár Heti ár

Eredetileg Kedvezményesen

240 000 Ft 160 000 Ft

33 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• Kreatív+hírlevél csomag
– Havi változat:– Havi változat:

3 darab 1. kategóriás zóna és 3 darab 2. kategóriás zóna bármely oldalunkon,

Prím Online heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Kütyü Magazin heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Prím Letöltés havi hírlevelében megjelenés egy alkalommal.

Havi ár Havi ár

Eredetileg Kedvezményesen

1 170 000 Ft 650 000 Ft

45 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• Kreatív+hírlevél csomag
– Heti változat:– Heti változat:

2 darab 2. kategóriás zóna és 4 darab 3. kategóriás zóna bármely oldalunkon

Prím Online heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Kütyü Magazin heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Prím Letöltés havi hírlevelében megjelenés egy alkalommal.

Heti ár Heti ár

Eredetileg Kedvezményesen

870 000 Ft 550 000 Ft

36 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• Kreatív+Prímlista csomag
– Prémium változat:– Prémium változat:

3 darab 1. kategóriás zóna és 3 darab 2. kategóriás zóna bármely oldalunkon

A Prímlista szolgáltatás keretein belül kézbesített minden levél végén megjelenési 
lehetőség. (Havi átlag 150 000 levél, heti átlag 37500 levél.)

Havi ár Havi ár Heti ár Heti ár

Eredetileg Kedvezményesen Eredetileg Kedvezményesen

1 200 000 Ft 750 000 Ft 320 000 Ft 220 000 Ft

37 % kedvezmény! 31 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• Kreatív+Prímlista csomag
– Normál változat:– Normál változat:

2 darab 2. kategóriás zóna és 4 darab 3. kategóriás zóna bármely oldalunkon

A Prímlista szolgáltatás keretein belül kézbesített minden levél végén megjelenési 
lehetőség. (Havi átlag 150 000 levél, heti átlag 37500 levél.)

Havi ár Havi ár Heti ár Heti ár

Eredetileg Kedvezményesen Eredetileg Kedvezményesen

900 000 Ft 550 000 Ft 240 000 Ft 170 000 Ft

39 % kedvezmény! 29 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• Hírlevél+Prímlista csomag
– Havi változat:– Havi változat:

Prím Online heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Kütyü Magazin heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Prím Letöltés havi hírlevelében megjelenés egy alkalommal,

A Prímlista szolgáltatás keretein belül kézbesített minden levél végén megjelenési 
lehetőség. (Havi átlag 150 000 levél, heti átlag 37500 levél.)

Havi ár Havi ár

Eredetileg KedvezményesenEredetileg Kedvezményesen

1 020 000 Ft 750 000 Ft

26 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• Hírlevél+Prímlista csomag
– Heti változat:– Heti változat:

Prím Online napi hírlevelében megjelenés 5 alkalommal,

Kütyü Magazin heti hírlevelében megjelenés 1 alkalommal,

Prím Online heti hírlevelében megjelenés 1 alkalommal.

A Prímlista szolgáltatás keretein belül kézbesített minden levél végén megjelenési 
lehetőség. (Havi átlag 150 000 levél, heti átlag 37500 levél.)

Heti ár Heti ár

Eredetileg KedvezményesenEredetileg Kedvezményesen

330 000 Ft 200 000 Ft

39 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• „Teljes” csomag
– Prémium, havi változat:– Prémium, havi változat:

3 darab 1. kategóriás zóna és 3 darab 2. kategóriás zóna bármely oldalunkon

Prím Online heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Kütyü Magazin heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Prím Letöltés havi hírlevelében megjelenés egy alkalommal.

A Prímlista szolgáltatás keretein belül kézbesített minden levél végén megjelenési 
lehetőség. (Havi átlag 150 000 levél, heti átlag 37500 levél.)

Egy PR cikk bármely oldalon.Egy PR cikk bármely oldalon.

Havi ár Havi ár

Eredetileg Kedvezményesen

2 120 000 Ft 1 250 000 Ft

41 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• „Teljes” csomag
– Prémium, heti változat:– Prémium, heti változat:

3 darab 1. kategóriás zóna és 3 darab 2. kategóriás zóna bármely oldalunkon

Prím Online napi hírlevelében megjelenés 5 alkalommal,

Kütyü Magazin heti hírlevelében megjelenés 1 alkalommal,

Prím Online heti hírlevelében megjelenés 1 alkalommal.

A Prímlista szolgáltatás keretein belül kézbesített minden levél végén megjelenési 
lehetőség. (Havi átlag 150 000 levél, heti átlag 37500 levél.)

Heti ár Heti ár

Eredetileg Kedvezményesen

600 000 Ft 310 000 Ft

48 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• „Teljes” csomag
– Normál, havi változat:– Normál, havi változat:

2 darab 2. kategóriás zóna és 4 darab 3. kategóriás zóna bármely oldalunkon

Prím Online heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Kütyü Magazin heti hírlevelében megjelenés 4 alkalommal,

Prím Letöltés havi hírlevelében megjelenés egy alkalommal.

A Prímlista szolgáltatás keretein belül kézbesített minden levél végén megjelenési 
lehetőség. (Havi átlag 150 000 levél, heti átlag 37500 levél.)

Egy PR cikk bármely oldalon.Egy PR cikk bármely oldalon.

Havi ár Havi ár

Eredetileg Kedvezményesen

1 820 000 Ft 990 000 Ft

45 % kedvezmény!



Megjelenési lehetőségek 

kedvezményes áron

• „Teljes” csomag
– Normál, heti változat:– Normál, heti változat:

2 darab 2. kategóriás zóna és 4 darab 3. kategóriás zóna bármely oldalunkon

Prím Online napi hírlevelében megjelenés 5 alkalommal,

Kütyü Magazin heti hírlevelében megjelenés 1 alkalommal,

Prím Online heti hírlevelében megjelenés 1 alkalommal.

A Prímlista szolgáltatás keretein belül kézbesített minden levél végén megjelenési 
lehetőség. (Havi átlag 150 000 levél, heti átlag 37500 levél.)

Heti ár Heti ár

Eredetileg Kedvezményesen

510 000 Ft 245 000 Ft

52 % kedvezmény!



Zónáink kategóriái (1., 2.)

• 1. kategória: 

– Elhelyezkedés: fejlécben, vagy menü alatt – Elhelyezkedés: fejlécben, vagy menü alatt 
közvetlenül, illetve oldalbetöltődés után azonnal 
látható helyen, vagy cikk szövegében,

• 2. kategória:

– Elhelyezkedés: gyakran használt menüpontok – Elhelyezkedés: gyakran használt menüpontok 
környékén, feltűnő helyen,



Zónáink kategóriái (3., 4.)

• 3. kategória:

– Elhelyezkedés: általában a site jobb oldalán, kieső – Elhelyezkedés: általában a site jobb oldalán, kieső 
helyen, de még a site felső részén, vagy több 
hasonló zóna közt.

• 4. kategória:

– Elhelyezkedés: a site alján, vagy kevésbé látványos – Elhelyezkedés: a site alján, vagy kevésbé látványos 
helyen, esetleg több hasonló zóna közt.



Látogatók (UV)

• Prím Online: havi átlag 80 000 egyedi látogató

• Kütyü Magazin: havi átlag 33 000 egyedi • Kütyü Magazin: havi átlag 33 000 egyedi 
látogató

• Prím Letöltés: havi átlag 378 000 egyedi 
látogató

• Prímlista: havi átlag 2 000 egyedi látogató• Prímlista: havi átlag 2 000 egyedi látogató



Hírleveleink

• Prím Online napi hírlevél: 3 300 tag

• Prím Online heti hírlevél: 4 200 tag• Prím Online heti hírlevél: 4 200 tag

• Kütyü Magazin heti hírlevél: 9 100 tag

• Prím Letöltés havi hírlevél: 5 200 tag

• Prímlista: havi átlag 150 000 kiküldött e-mail



Elérhetőségeink

Henger Ágnes,

Tóth BálintTóth Bálint

E-mail: marketing@vertika.hu

Telefon: 06 1 248 3230

Fax: 06 1 248 3250

Bővebb információk: http://vertika.hu/Bővebb információk: http://vertika.hu/


