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Online portfóliónk látogatottsága:

• Havi 2,5 millió fő
• Internetezők 48,4 %-a
• Havi 241 millió oldalletöltés

Print megjelenéseink:

• Fidelio Magazin: 35-50 ezer db/hó
• PORT Magazin: 25-40 ezer db/hó

Portfóliónk

A CEMP Experience az ország meghatározó 
kulturális-szabadidős médiaszolgáltatója-
ként, a digitális kor egyéni, közösségi 
és üzleti felhasználói számára kínál 
élményközpontú, magas minőségű 
információkat, digitális és print-
kiadványokat, rendezvényeket és komplex 
kommunikációs szolgáltatásokat.

http://bookline.hu/
http://bookline.hu/
http://shopline.hu/
http://shopline.hu/
http://www.libri.hu/
http://www.libri.hu/


A Színház.hu a magyar előadóművészet és a színházi szakma 
legfontosabb fóruma professzionális szakemberek és a 
nagyközönség számára egyaránt.

A legnagyobb, színházzal foglalkozó portál Magyarországon.

Elsősorban hírportál: kritikát nem közöl, állást nem foglal, az 
eseményekkel kapcsolatban pártatlan, azonnali és objektív 
tájékoztatásra törekszik.

(Forrás: Ipsos - GemiusSA: gemius/Ipsos FusionData, 2014)

http://szinhaz.hu/
http://szinhaz.hu/
http://szinhaz.hu/


Látogatói összetétel

(Forrás: Ipsos - GemiusSA: gemius/Ipsos FusionData, 2014)

• nő (aff 117)60%

• 18-49 éves (aff 85)62%

• diplomás (aff 208)49%

• budapesti (aff 220)47%

• Esomar AB státuszú (aff 186)51%



Megjelenési lehetőségek

IAB standard bannerek:

Super leaderboard (970 x 90 px)

Medium rectangle (300 x 250 px)

Tartalmi megjelenés:

Képes ajánló:



Hirdetési listaárak

megjelenés időszak formátum listaár

Címoldal
1 hét Super leaderboard (970 x 90 px) 270 000 Ft

1 hét Medium rectangle (300 x 250 px) 180 000 Ft

Budapest
1 hét Super leaderboard (970 x 90 px) 100 000 Ft

1 hét Medium rectangle (300 x 250 px) 70 000 Ft

Fórum
1 hét Super leaderboard (970 x 90 px) 130 000 Ft

1 hét Medium rectangle (300 x 250 px) 90 000 Ft

Képes ajánló 1 nap (min. 2 nap megrendelés) 150 000 Ft



Színházműsor a kezedben!

A Színház.hu Színházműsor alkalmazásának 
segítségével megtudhatod, milyen előadások vannak 
a magyar színházakban, kereshetsz a színészek, 
előadások, színházak között, és jegyeket vásárolhatsz.

Kreatív és listaár:

Méret: 
480 x 120 px
480 x 240 px1

Listaár: 100.000 Ft / hét

1 Statikus és animált kép (jpeg, png, gif) formátum használata 
egyaránt megengedett. A flash (swf) formátum mobil hirdetések 
esetén nem támogatott. Maximális fájlméret: 80 kB.

480 x 120 px



Hosszabb távú vagy speciális formátumú hirdetési szándéka esetén 
kérje egyedi ajánlatunkat! 

A feltüntetett árak kész kreatívokra vonatkoznak, nem tartalmaznak 
kreatív gyártási és tartalom előállítási díjat, valamint ÁFA nélkül értendőek.

Felhasználható formátumok: GIF, JPG, Flash.
A kreatívok maximális mérete 160 kByte lehet.

Ajánlatunk 2015. február 9-től visszavonásig érvényes.

sales@cempx.hu

CEMP-X Kft. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Telefon: (+36) 1/266-1998
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