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Bemutatkozás
A Szilveszter.hu Magyarország egyetlen online magazinja, 

amely szilveszterhez kapcsolódó általános tartalmakat, 

valamint a téli szezonban leginkább érdeklődésre számot 

tartó témákat ölel fel. Portálunkat országszerte elsősorban 

fiatal felnőttek és középkorú személyek böngészik, akik 

a cikkek olvasása mellett kiemelt figyelmet fordítanak 

szállásajánlatok és programok keresésére. 

Főbb témáink közé tartoznak az utazással és szórakozással 

kapcsolatos tanácsok, valamint az öltözködéssel, 

dekorációval és szépségápolással kapcsolatos tippek, 

étel és ital receptek gyűjtése is. Szerkesztőségünk kiemelt 

figyelmet fordít a naponta frissülő, változatos tartalmakra, 

amelyeket képzett újságírók és szakemberek készítenek.

Demográfiai adatok:

A Szilveszter.hu portál célcsoportját tekintve kijelenthető, hogy a 

szilveszteri témák nem csupán a fiatalok, hanem az érettebb és 

középkorosztály körében is kiemelkedő népszerűségnek örvendnek. 

Oldalunk látogatóinak közel 51%-a 25 és 44 év közötti, míg közel 40%-a 

45 év feletti.
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I. Banner megjelenések

Standard banner méretek 

728x90 970x90

Super LeaderboardLeaderboard

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon



Szilveszter.hu31

300x250

300x600

Medium rectangle Half page

640x360

Roadblock 
Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon
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A standard és mobil bannerek 

megjelenési ideje 1 hét / banner.

Várható AV a főszezonban 70.000 - 80.000 / hét  

(az összes oldalon megjelenő bannerek esetén), 

míg a csúcsszezonban 330.000 - 340.000 / hét.  

A roadblock esetén főszezonban 55.000 / hét, 

csúcsszezonban 220.000 / hét.

Mobil banner méretek:

300x120

Minden oldal tetején 

megjelenő, figyelemfelkeltő 

banner.

A cikkek, programok és 

szállások oldalain megjelenő 

banner.

300x250

Mobil banner Mobil roadblock

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon
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Rich Media banner méretek  

Megjelenési idő: 1 hét, az interstitial esetében 1 nap. 

*Az interstitial banner egy látogatónak 1 nap egyszer jelenik meg (cookie által azonosítva).

Billboard
970x250 px

Az oldal fejlécében megjelenő statikus vagy mozgó banner.

Pushdown
970x90        970x415 px

Az oldal fejlécében megjelenő statikus vagy mozgó banner, amely a kurzor 

ráhúzása után az oldal tartalmát letolva kiteljesedik.

Interstitial*
900x540 px

A portál tartalmának betöltődése előtt megjelenő banner.

Előnézet

Előnézet

Előnézet

Sidekick
300x250        850x700 px

A portál oldalsávjában megjelenő banner, amely kurzor ráhúzásakor az oldal 

tartalmának egy részét kitakarva kiteljesedik. 

Előnézet

Filmstrip
300x600 px 

A banner fölött a kurzorral görgethető a hirdetés, így más képkockák is láthatóvá 

válnak.

Előnézet

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon

http://szilveszter.hu/mediaajanlat-billboard.php
http://szilveszter.hu/mediaajanlat-pushdown.php
http://szilveszter.hu/mediaajanlat-interstitial.php
http://szilveszter.hu/mediaajanlat-sidekick.php
http://szilveszter.hu/mediaajanlat-filmstrip.php
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Különleges, egyedi banner típusok

Sticky banner**
1002x150 px

A böngésző alsó részéhez tapadó banner, amely görgetés esetén is 

ugyanott, egy helyen marad.

Takeover / szamárfül
900x540 px

A képernyő valamely sarkából kiinduló megjelenés, amelyre 

a kurzort ráhúzva az oldal tartalmát kitakarva biztosít exkluzív 

megjelenést.

Kapu banner (portál szponzoráció)
1423px széles, tetszőleges magasságú, felül 150px használható

A portál minden oldalát körbeölelő statikus megjelenés a fejlécben.

Előnézet

Előnézet

Előnézet

Rovatszponzoráció
1002x200 px

A kiválasztott rovat tetején megjelenő látványos, nagy méretű 

megjelenés.

Előnézet

**A sticky banner egy látogatónak 1 nap egyszer jelenik meg (cookie által azonosítva).

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon

http://szilveszter.hu/mediaajanlat-sticky.php
http://szilveszter.hu/mediaajanlat-takeover.php##
http://szilveszter.hu/mediaajanlat-kapubanner.php
http://szilveszter.hu/mediaajanlat-rovatszponzoracio2.php
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II. PR cikk
Kb. 3000 karakter hosszúságú cikk megjelentetése, maximum 

3 képpel. A PR cikk 1 hétig kiemelésre kerül a főoldalon, 

valamint 1-1 alkalommal hírlevélben és Facebook-on. 

A kiemelés lejárta után a kapcsolódó aloldalon 

továbbra is elérhető.

Főoldali PR cikk Cikk belső oldala

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon
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III. Listing megjelenések
Főoldali kiemelés a nyitóképen
Szállások vagy programok kiemelése a nyitólapon, amely a 

Szolgáltató adatlapjára linkel. Egy időben maximum 12 ajánlat 

jelenik meg, rotálva.

Megjelenési idő: 2 hét 

Összes oldalon megjelenő csúszka
Minden oldalon megjelenő képes felület, egy időben 

maximum 8 szálláshely szilveszteri ajánlatának 

népszerűsítésére.

Megjelenési idő: 2 hét 

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon
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Listás kiemelés a keresőben
A „Szilveszteri Szállások” és a „Szilveszteri Programok” 

oldalakon, a találati lista első 5 helyén megjelenő kiemelések. 

A Szolgáltató adatlapja garantáltan az első helyeken jelenik 

meg a Szolgáltatóra jellemző szűrések alapján.

Legjobb szilveszteri szállások
A legjobb ár/érték arányú szálláshelyeket összegyűjtő oldal, 

amely kiemelt promóciót kap a Szilveszter.hu felületein. 

Korlátozott számú szálláshely exkluzív megjelenítési 

lehetősége.

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon



IV. Hírlevél megjelenések
Közel 50 000 regisztrált felhasználó.

Hírlevél 
megjelenés
szilveszteri csomag népszerű-

sítése a heti rendszerességű 

hírlevelekben.  

eDM
A partner igényeire szabott 

egyedi hírlevél, a megrendelő 

arculatához illeszkedő dizájn 

elemekkel. 
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Anyagleadási paraméterek
Banner megjelenések
Kép alapú hirdetés létrehozásához:

•	 támogatott formátum: jpg, png, gif, vagy html kiterjesztés

•	 fájlméret: max. 300 KB

•	 landing url: e-mailben megadva, html esetén beépítve is

•	 anyagleadás: megjelenés előtt legalább 2 munkanappal

•	 bannerkészítési útmutató: trinety.hu/bannerkeszitesi-utmutato

•	 PR cikk
•	 a Szilveszter.hu szerkesztősége által írt cikk, a Megrendelő által 

küldött anyagok alapján

•	 terjedelem: Kb. 3000 karakter hosszúságú nyers szöveg

•	 képek mennyisége: 2-3 kép

•	 képek felbontása: minimum 1024x768px

•	 anyagleadás: megjelenés előtt legalább 14 nappal

Listing megjelenésekhez 
szükséges anyagok:
•	 1 kép

•	 képméret: minimum 1024x768px

•	 anyagleadás: megjelenés előtt legalább 2 munkanappal

Hírlevél kiemelés
•	 600x300 px banner

•	 formátum: .jpg

•	 anyagleadás: megjelenés előtt legalább 2 munkanappal 

eDM
A képek és az index.html fájl .zip-be csomagolva. A képek

és a linkek legyenek behivatkozva az index.html fájlban.  

A maximum szélességnek 600 px-t célszerű megadni.

http://trinety.hu/bannerkeszitesi-utmutato

