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NYÁR VÉGI AKCIÓ
Most minden hirdetési felületünk megrendelése esetén plusz egy hónappal
kedveskedünk partnereinknek. A részletekért keressen bennünket bizalommal!

A http://praxis.blog.hu/ Magyarország leglátogatottabb egészségügyi
és életmód blogja. Oldalunk fő profilja az olvasók tapasztalatainak
közlése, valamint egészség, életmód, gasztronómia, wellness témájú
cikkek megjelentetése.
A blog 2015-ben jelentős fejlesztéseken esett át, Orvoskereső,
Betegség ABC és Kórház értékelő funkciókkal bővült kínálatunk.

STATISZTIKA
A Praxis blog rendszeresen megjelenik az index.hu főoldalán.

Naponta átlagosan 5-7 ezer egyedi látogató keresi fel oldalunkat, de
nem ritka a 12-15 ezres, vagy akár ennél magasabb látogatószám sem.

FELÜLETEK, ÁRAK
FELÜLETEK

MÉRET

ÁRAK

Skybox banner

310 x 250 px

50.000 + ÁFA / hó

Szöveges hirdetés

200 karakter

40.000 + ÁFA / hó

Menügomb
PR - bejegyzés
Nyereményjáték
Kiemelt orvosok
Cikk végi szöveges
Mobil hirdetés

Fejlécben

30.000 + ÁFA / hó

Kép, videó, szöveg

50. 000 + ÁFA / db

Postázással együtt

50.000 + ÁFA / db

Kiemelt dobozban

10.000 + ÁFA / hó

Minden bejegyzésben 50.000 + ÁFA / hó
480 x 120 px

40.000 + ÁFA / hó

Skybox banner
A blog oldalhasábjában, tetszőleges pozícióban elhelyezkedő hirdetési
felület, amelynek mérete maximum 310 x 250 px lehet. Lehetőség van
GIF, JPEG, PNG és FLASH fájlok megjelenítésére.

Szöveges hirdetés
A weblap oldalhasábjában, tetszőleges pozícióban elhelyezkedő,
maximum 200 karakteres szöveg a hozzá tartozó hivatkozással és egy
150 x 150 px méretű logóval.

Menügomb
A blog fejlécében elhelyezett menügomb, kiemelt színnel és a hozzá
tartozó hivatkozással, amely a megrendelő oldalára mutat.

PR – bejegyzés
A megrendelő által elkészített cikk, amely legalább 72 órán keresztül
első helyen jelenik meg az oldalon. Elhelyezhető benne kép, videó és
hivatkozás is. Amennyiben a cikket mi készítjük el, az ára 90. 000 Ft +
ÁFA. Hosszabb időtartamú kiemelésre is van lehetőség.

Nyereményjáték
A megrendelő által megrendezett nyereményjáték lebonyolítása, a játék
népszerűsítése, a sorsolás és az ajándékok eljuttatása a nyertesekhez.

Kiemelt orvosok doboz
Kiemelt orvosaink a blog oldalhasábjában található orvoskereső
dobozban népszerűsíthetik magánpraxisukat. A doboz minden
oldalletöltésnél megjelenik.

Cikk végi szöveges hivatkozás
A Praxis blogon megjelenő valamennyi cikk végén elhelyezett rövid
szöveg és kép, vagy logó, maximum 150x150px méretben, valamint a
hozzá tartozó hivatkozás a megrendelő kérése szerint.

Mobil hirdetési felület
Mobilnézetünkre optimalizált hirdetési felület, amely minden
oldalletöltésnél megjelenik.

CSOMAGBAN OLCSÓBB
Ha egyszerre több hirdetési felületet rendel, jelentős kedvezményt
biztosítunk Önnek.

All In csomag
Az All in csomag tartalmazza a Skybox bannert, Szöveges hirdetési
felületünket, 1 darab Menügombot, 2 darab PR cikket havonta,
valamint a bejegyzéseink végén elhelyezett hivatkozást. Az ára
200.000 Ft+ ÁFA / hó.
A további kedvezményes csomagokról és részletekről érdeklődjön
elérhetőségeinken!

KEDVEZMÉNYEK
Minimum 3 hónap megrendelése esetén 10 %, 6 hónap esetén 20 %
kedvezményt biztosítunk megrendelőink számára.

KORÁBBI HIRDETŐINK
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http://szepseg-egeszsegkozpont.hu/
Magazin
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Patika

http://www.patikamagazin.hu/
http://www.statimpatika.hu/

Expressz http://www.expressz.hu/

MEGRENDELÉS
Amennyiben megrendelné valamelyik hirdetési felületünket, vagy
kérdése volna felénk, keressen bennünket a praxisblog@yahoo.com
címen, vagy a 0620 223 8251 telefonszámon.

