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Kik vagyunk?
Az ujszo.com weboldal, az egyetlen szlovákiai

magyar napilappal az ÚJ SZÓ-val közösen, a nap

legfrissebb hírei mellett érdekes és értékes cikkeket

dolgoz fel több témakörben is, mint például: közélet, 

régiók, vélemény, külföldi hírek, kultúra, gazdaság, 

sport, fekete krónika, agro, filmvilág, egészség, 

utazás, vagy autó-motor.  

Egy napilap, aminek múltja van.

Az ÚJ SZÓ különféle tematikus és speciális hirdetési 

mellékletekkel jelenik meg a hét 6 napján. A lap 

stabil olvasói táborral rendelkezik, mivel az olvasók 

életét érintő aktuális problémákról, a régiójukban és 

a világban történt eseményekről tudósít

már 1948 óta. 
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Miért éppen mi? Segítünk a regionális marketing fellendítésében

a dél-szlovákiai és a győri térségben. Egyes kiemelkedő

események idején, mint például a parlamenti

választások,olimpiai játékok vagy világbajnokságok, oldalunk

látogatottsága akár 65%-al is megnőhet...

Ilyen események alkalmával az oldalon

rendszeresen létrehozunk egy ún. Boxot, ahol az

adott eseménnyel foglalkozó cikkek és információk

gyorsan és egyszerűen elérhetőek az olvasóink számára...

Látogatottsági adataink:

- viac ako 450 000 používateľov

- viac ako 800 000 návštev

- viac ako 2 zobrazení

Weboldalunk látogatottsága egyre csak 
növekszik. Míg 2021-ben a havi átlag 

kattintások száma 5 000 000 körül 
mozgott, decemberben és januárban 
sikerült elérnünk a 9 000 000-t!

Januárban az oldalra 153 953 szlovákiai 
és 301 726 külföldi, túlnyomórészt 

magyarországi felhasználó látogatott… 

2022 Felhasználó Kattintás

január 455 131 9 038 768

Forrás: https://monitor.iabslovakia.sk/



árlista

- viac ako 450 000 používateľov

- viac ako 800 000 návštev

- viac ako 2 zobrazení

A hirdetési felőletek illusztrációs jellegűek!

Bannerek– hiet csomagáraink: 

BRANDING – 1225 x 250 – 250 000 megjelenítés 4500€ (CPT=18€)

INTERSCROLLER – 1225 x 250 – 250 000 megjelenítés 4500€ (CPT=18€)

LEADERBOARD – 970 x 250 – 250 000 megjelenítés – 4000€ (CPT=16€)

DOUBLE SQUARE – 300 x 600 – 250 000 megjelenítés – 3500€ (CPT=14€)

SQUARE – 300 x 300 – 250 000 megjelenítés – 3000€ (CPT=12€)

További hirdetési felületeink:

PR CIKK – terjedelem: 1800 – 2000 leütés, link elhelyezése + fotó/videó – 500€/nap

NATIVE CIKK – riport, vagy interjú írása, link elhelyezése + fotó/videó – 1500€

PROMÓ VIDEÓ – felvétel, vágás, + digitális utómunkák – megegyezés alapján

SZPONZORÁLT KVÍZ – 500€

VERSENY – megegyezés alapján

TERMÉKTESZTELÉS – terjedelem: 1800 – 2000 leütés, link elhelyezése + fotó/videó – 500€

SEO – linkek elhelyezése már létező cikkekbe – 50€/link

LOGÓ ELHELYEZÉSE – megegyezés alapján

Az árak ÁFA (20%) nélkül vannak feltüntetve.
Kérjük, a kreatív anyagot legkésőbb 2 nappal a kampány kezdete előtt elküldeni, különben a foglalás automatikusan törlődik.
A bannerek formátuma lehet: gif. / html5 / jpg. / png. / maximális méret 150 kB, ez megegyezés alapján lehet nagyobb is.
Az árlista 2021. október 1-jétől érvényes.
CPT - Cost Per Thousand (1000 megjelenítés ára).
Minden olyan nem szabványos banner formátum esetén, amely nem szerepel az árlistában az árat megegyezés alapján állapítjuk meg, a 
konkrét banner, vagy kreatív anyag elbírálása, vagy jóváhagyása után .
Bővebb információkat a hirdetési feltételekről a https://ujszo.com/hirdetes aloldalon az Általános üzleti feltételek linkre kattintva talál. 

https://ujszo.com/hirdetes

