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1. Fejléc banner

Nagyméretű hirdetési felület, amellyel min-
den esetben találkozik a felhasználó, hiszen a 
fejléc felett helyezkedik el.
Méret: 1350×165 pixel
Ár: 150.000 Ft/hét

2. Lebegő banner

Látványos, feltűnő hirdetési felület, gördül az 
oldallal.
Méret: 150×max. 500 pixel
Ár: 150.000 Ft/hét

3. Galéria alatti banner

Hatékony felület, mivel gyakorlatilag beépül az 
oldalba a hírek, információk közé.
Méret: 1350×165 pixel
Ár: 150.000 Ft/hét

4. Billboard banner

Klasszikus, rendkívül elterjedt hirdetési forma.
11 db van a főoldalon belőle.
Méret: 300×250 pixel
Ár: 80.000 Ft/hét

A médiaajánlatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
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1. Fejléc banner

Nagyméretű hirdetési felület, amellyel min-
den esetben találkozik a felhasználó, hiszen a 
fejléc felett helyezkedik el.
Méret: 1350×165 pixel
Ár: 130.000 Ft/hét

2. Kategória oldal banner

Hatékony felület, mivel gyakorlatilag beépül  
az oldalba a hírek, információk közé.
Méret: 728×90 pixel
Ár: 130.000 Ft/hét

3. Billboard banner

Klasszikus, rendkívül elterjedt hirdetési forma.
3 db van a kategória oldalon belőle.
Méret: 300×250 pixel
Ár: 60.000 Ft/hét

Nagyméretű hirdetési felület, amellyel minden 
esetben találkozik a felhasználó, hiszen a főol-
dal felett, mintegy lebegve jelenik meg.
Méret: 1000 pixel széles és tetszőleges magas
Ár: 300.000 Ft/hét

A médiaajánlatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
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1. Fejléc banner

Nagyméretű hirdetési felület, amellyel min-
den esetben találkozik a felhasználó, hiszen a 
fejléc felett helyezkedik el.
Méret: 1350×165 pixel
Ár: 130.000 Ft/hét

2. Cikkben lévő billboard

Hatékony felület, mivel gyakorlatilag beépül az 
oldalba a hírek, információk közé.
2 db van belőle a cikkben elhelyezve.
Méret: 300×250 pixel
Ár: 80.000 Ft/hét

3. Cikk oldalsó billboard

A cikk oldalsó felületén jelenik meg.
3 db van belőle.
Méret: 300×250 pixel
Ár: 60.000 Ft/hét

A videógalériában található videók előtt kerül 
levetítésre.
Ár: 
– 5 másodperces bezárás lehetőséggel:
   250.000 Ft/hét
– 10 másodperces bezárás lehetőséggel:
   300.000 Ft/hét

A médiaajánlatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
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techNikAi iNFOrmációk

Bannerek

O A bannerek elkészítését 3 napos határidővel tudjuk vállani.

O A bannerhez minden esetben kérünk szöveget, illetve jogtiszta fotót/fotókat.

O A bannerek formátuma HTML5, JPEG, GIF lehet.  
   A flash bannereket külön díjért HTML5 formátumúvá alakítjuk.

O Egyedi igények esetén kérjük, vegye igénybe szakembereink segítségét: marketing@dtv.hu

További információ

O Telefon: +36 52 525-100

O E-mail: marketing@dehir.hu

O Honlap: www.dehir.hu


