


ÁTLAG ELÉRÉS & OLDALLETÖLTÉS

HAVI elérés és 

oldalletöltés
NAPI átlag elérés és 

oldalletöltés

2 908 541 RU

38 895 278 PV

Forrás: DKT e.Gemius 2022/Q3 havi/napi átlag, Social adatok: 2022.10.18.

648 941 RU

1 268 186 PV
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218,9 ezer like

229,9 ezer követő 55,2 ezer követő 2,2 ezer követő



ÁTLAG ELÉRÉS & OLDALLETÖLTÉS

HAVI elérés és 

oldalletöltés

NAPI átlag elérés és 

oldalletöltés

619 732 RU

1 156 115  PV

2 877 193 RU

35 460 143 PV

Forrás: DKT e.Gemius 2022/Q3 havi/napi átlag

47 364 RU

112 071 PV

498 145 RU

3 435 135 PV

HAVI elérés és 

oldalletöltés

NAPI átlag elérés 

és oldalletöltés
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Női kérdések. Női problémák. Női vágyak. Női szokások. A 

blikk.hu-hoz tartozó blikkrúzs elsősorban a 18-49 éves, főként 

városban élő, igényes hölgyeket szólítja meg a tartalmaival. 

A blikkrúzs női magazinként dolgozza fel az elsősorban nőket 

érintő, nőket érdeklő témákat. Tematikájában vezető szerepet 

töltenek be a sztárhírek és az aktualitások. 

A magazin erősségei közé tartoznak az olyan témakörök is, mint 

a test és lélek, a divat, a szerelem, a kikapcsolódás, a 

gasztronómia és a lakáskultúra. Az olvasók körében igencsak 

népszerűek a blikkrúzs ezotériával kapcsolatos tartalmai is. 

BLIKKRÚZS ÁLTALÁNOS KIAJÁNLÓ
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KIKAPCSOLÓDÁS rovat

Igazi csemegét jelenthet a női olvasók számára a blikkrúzs

Kikapcsolódás főrovata, ahol a legkülönfélébb módon 

tájékozódhatnak a hazánkban és a világban történő színes 

hírekről. 

Állatokról, házi kedvencekről szóló cikkek, utazási tippek, 

program- és könyvajánlók, sztárhírek, színes történetek, és 

asztrológiai előrejelzések tarkítják a rovatot. Egy igazi 

sziesztát jelenthet az olvasóknak, akik általa bármilyen 

irányban elkalandozhatnak az oldalon. 

NAPI átlag elérés & 

oldalletöltés 

HAVI átlag elérés & 

oldalletöltés 

103 318 RU

133 114 PV

1 487 999 RU

4 089 303 PV

Forrás: DKT e.Gemius 2022/Q3 havi/napi átlag
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TEST ÉS LÉLEK rovat

A blikkrúzs Test és Lélek főrovatában minden olyan 

tartalom helyet kap, amely a női egészséggel, a testi, a lelki 

és a szellemi jólléttel, életmóddal foglalkozik. 

Legyen szó fogyókúráról, baba-mama témakörről vagy 

éppen lelki ügyekről, az olvasó számos kérdésére 

megtalálhatja ebben a rovatban a válaszokat. A rovatot 

ezentúl gazdagítják az asztrológiával és ezotériával 

kapcsolatos cikkek, valamint ugyanitt helyet kapnak a 

személyes történeteket feldolgozó cikkek is. 

NAPI átlag elérés & 

oldalletöltés 

HAVI átlag elérés & 

oldalletöltés 

64 486 RU

83 811 PV

1 085 008 RU

2 573 814 PV

Forrás: DKT e.Gemius 2022/Q3 havi/napi átlag 6



Natív és PR cikkek

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

• Szponzor által küldött natív vagy PR cikk megjelentetése

• Szerkesztőség által írt natív vagy PR cikk megadott témában

• Rovatszponzoráció a szponzor által választott / küldött / 

megrendelt cikkekkel

• Főoldali kihelyezés meghatározott időtartamra

• Megjelenés a blikkrúzs egyik rovatában és archívumában, PR 

cikk megjelenés AV alapon

• Aktív link / termék elhelyezése a szövegben

• Bannerek megjelentetése a cikkben a landing page linkjével

• Videó / poszt beágyazása a cikkbe (igény esetén)

• Garantált olvasottsági szám (Page View (PV)) natív cikkek 

esetében

• Kiegészítő megjelenések: Facebook-poszt, Instagram-poszt, 

Instagram Story, cikk elhelyezése blikkrúzs Termékajánlójában
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Bannerek és linkek elhelyezése

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

• Bannerek elhelyezése a blikkrúzs főoldalán

• Bannerek elhelyezése a kiválasztott rovat(ok)ban

• Bannerek elhelyezése a kiválasztott cikk(ek)ben

• Garantált megjelenési szám (Ad-View (AV))

• Garantált kattintási szám (CT)

8



Videós formátumok

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

• 100 sec videó egy megadott témában

• Infovideó a Szponzor által küldött anyagokból

• Videóinterjú a Szponzor által kért alannyal

• Közvetítés / forgatás a Szponzor által kért eseményről

• Élő bejelentkezés Facebookon

• Kiegészítő megjelenések: videó megosztása a 

közösségi médiában (Facebook, Instagram), videó 

beágyazása egy választott / megrendelt cikkbe
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Köszönjük a 

figyelmet!


