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PR cikk Garantált AV szám

Kész anyagot kérünk,amit 
nem szerkesztünk, csak 

javaslatot teszünk az 
esetleges módosításra 
extra költség fejében 

megírjuk a cikket

AV ár, Ratecard 
alapján

Cím, lead, szöveg, kép, 
kérdőívet, linket, saját 

videot adhat

Lead címe: 50 karakter, maximum 1 soros, Lead 
szöveg : 200 karakter max. 3 sor szóközökkel. 

Szöveg: 2-3000 karakter .doc vagy .txt formátum. 
Képek mérete max. 3 MB/kép lehet, .jpg vagy .png 

formátum. video:YouTube link preferált. Banner méret 
a cikkben 300*250/640*360

Native content standard 
(natív standard) 1 vagy 2 

hét

4-6 ezer PI, nincsen 
fixen kihelyezve ajánló 
rovatban, de rotálva 

megjelenhet az NCS-
dobozban, cikkhez FB 

poszt, cikkbe banner és  
SEO link elhelyezhető

NCS megírja a cikket, 
majd jóváhagyatjuk az 

ügyféllel

Ügyfél briefet ad, bannert 
ad a cikkbe és 300 x 250-
es méretben a cikk köré 

is 

800 000,- (6 ezer PI)
700 000,-               
(4 ezer PI)

700 000,  (4 ezer 
PI)

700 000,-             
(4 ezer PI)

700 000                
(4 ezer PI)

Lead címe: 50 karakter, maximum 1 soros, Lead 
szöveg : 200 karakter max. 3 sor szóközökkel. 

Szöveg: 2-3000 karakter .doc vagy .txt formátum. 
Képek mérete max. 3 MB/kép lehet, .jpg vagy .png 

formátum. video:YouTube link preferált. Banner méret 
a cikkben 300*250/640*360 FB poszt 50 karakter alatt 

+ link és SEO link és 300 x 250 banner

Native content extra 
(Natív extra) 1 vagy 2 hét

7-10 ezer PI , nincsen 
fixen kihelyezve ajánló 
rovatban, de rotálva 

megjelenhet az NCS-
dobozban, cikkhez FB 

poszt, benne banner és  
SEO link elhelyezhető, 

retarget kód 
elhelyezhető a cikkben

NCS megírja a cikket, 
majd jóváhagyatjuk az 

ügyféllel

Ügyfél briefet ad, bannert 
ad a cikkbe és 300 x 250-
es méretben a cikk köré 

is 

1 200 000,- (10 ezer PI)
800 000,-               
(7 ezer PI)

800 000,- (7 ezer 
PI)

800 000,-               
(7 ezer PI)

800 000,-               
(7 ezer PI)

Lead címe: 50 karakter, maximum 1 soros, Lead 
szöveg : 200 karakter max. 3 sor szóközökkel. 

Szöveg: 2-3000 karakter .doc vagy .txt formátum. 
Képek mérete max. 3 MB/kép lehet, .jpg vagy .png 

formátum. video:YouTube link preferált. Banner méret 
a cikkben: 300*250/640*360, FB poszt 50 karakter 
alatt + link és SEO link és 300 250 banner, retarget 

kód

Native channel (önálló 
rovat) 1 hónap, nincsen 

egyedi layout-ja!

cikkenként FB poszt, 
banner a címke oldalon, 
banner a cikkben, SEO 

link és retarget kód 
elhelyezhető a cikkben, 

nincsen fixen 
ajánlóban, de NCS 
dobozban rotálva 

megjelenik, 300 000 AV 
a site-on, mobilon pusz 

menüpont

NCS megírja a cikket, 
majd jóváhagyatjuk az 

ügyféllel

Ügyfél briefet ad, bannert 
ad a cikkbe és 300 x 250-
es méretben a cikk köré 

is

4 000 000,- 7 db cikk  
(70 ezer PI)

2 500 000,- 
javasolt 5 db 

cikk, 40 ezer PI 
a rovatra

2 500 000,- 
javasolt 5 db cikk, 

40 ezer PI a rovatra

2 500 000,- 
javasolt 5 db 

cikk, 40 ezer PI 
a rovatra

2 500 000,- 
javasolt 5 db 

cikk, 40 ezer PI a 
rovatra

Lead címe: 50 karakter, maximum 1 soros, Lead 
szöveg : 200 karakter max. 3 sor szóközökkel. 

Szöveg: 2-3000 karakter .doc vagy .txt formátum. 
Képek mérete max. 3 MB/kép lehet, .jpg vagy .png 

formátum. video:YouTube link preferált. Banner méret 
a cikkben: 300*250/640*360, FB poszt 50 karakter 
alatt + link és SEO link és 300 250 banner, retarget 

kód, bannerek a 300 000 AV kampányhoz (300x250, 
728x90), Rovat cím

Native page (micro site) 
minimum 1,5 hónap

Brandelt landing oldal 
(blog),  300 000 AV 

display kampány, SEO 
link és retarget kód 

elhelyezhető a 
cikkekben. NCS doboz 
kiemelést kap, de nincs 

fix kiemelése, natív 
content kérhető bele

NCS megírja a cikket, 
majd jóváhagyatjuk az 
ügyféllel. A designt is 

egyeztetjük az ügyféllel.

Ügyfél briefet ad, bannert 
ad a cikkbe és 300 x 250-
es méretben a cikk köré 

is. Ügyfél design guideline-
t ad, aldomain neve is 

lehet

6 000 000,-  10 db cikk 
és 100 ezer PI

4 500 000,- 10 
db cikk és 80 

eze  PI

4 500 000,- 10 db 
cikk és 80 eze  PI

4 500 000,- 10 
db cikk és 80 

eze  PI

4 500 000,- 10 
db cikk és 80 eze  

PI

Lead címe: 50 karakter, maximum 1 soros, Lead 
szöveg : 200 karakter max. 3 sor szóközökkel. 

Szöveg: 2-3000 karakter .doc vagy .txt formátum. 
Képek mérete max. 3 MB/kép lehet, .jpg vagy .png 

formátum. video:YouTube link preferált. Banner méret 
a cikkben: 300*250/640*360, FB poszt 50 karakter 
alatt + link és SEO link és 300 250 banner, retarget 

kód, bannerek a 300 000 AV kampányhoz (300x250, 
728x90), Rovat cím, Design guideline, aldomain nevet 

egyeztetni

AV ár,  3 Ft/AV
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Interest topic standard 
(Cikksorozat, pl. Blikk 

ügyek) 1 hét

1 hét, 3 szerkesztőségi 
vezető anyag + 1 PR 
cikk, 6-8 ezer PI/cikk, 
cikkenként 1 FB posz, 
rovathoz kapcsolódik, 
rovatban brandingelt 
doboz, Rovat fix AV

Szerkesztőség írja, 
ügyféltől függetlenül is 

létrejön a tartalom, 
ügyféllel a cikk címe 

egyeztetve

Rovat fix 
felületéhez árazva, 

mert a doboz ott 
jelenik meg a teljes 

rovatban

Ügyfél briefet ad, ügyféllel 
doboz fejléc egyeztetve, 

ügyfél PR cikket ad

Ár a választott rovat 
teljesítésétől függően

Ár a választott 
rovat 

teljesítésétől 
függően

Ár a választott 
rovat teljesítésétől 

függően

Ár a választott 
rovat 

teljesítésétől 
függően

Ár a választott 
rovat 

teljesítésétől 
függően

Lead címe: 50 karakter, maximum 1 soros, Lead 
szöveg : 200 karakter max. 3 sor szóközökkel. 

Szöveg: 2-3000 karakter .doc vagy .txt formátum. 
Képek mérete max. 3 MB/kép lehet, .jpg vagy .png 

formátum. video:YouTube link preferált. Banner méret 
a cikkben: 300*250/640*360, FB poszt 50 karakter 
alatt + link és SEO link és 300 250 banner, retarget 

kód, bannerek a 300 000 AV kampányhoz (300x250, 
728x90), Rovat cím, Dobozfejléc, doboznév 

egyeztetve

Az inventory terheltség és kihasználtság függvényében maximum 50% felár alkalmazható. 
A fenti árak listaárak, azaz nem tartalmazzák a kedvezményeket és az ÁFA-t. Az árak forintban értendőek.

Kapcsolat: 
Ringier Hungary Kft. /Blikk Kft.
1122 Budapest, Városmajor u.11.
TEL: 36-1-488-5700
onlinehirdetes@ringier.hu

Ügynökségi értékesítési képviselet:
Adaptive Media (Sales Contact Kft.)
www.adaptivemedia.hu
sales@adaptivemedia.hu


