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*kattintásnak a katalógus megnyitása számít, a katalóguson belüli interakció már nem

**A hirdetések kiszolgálása és a statisztikák biztosítása az Offerista rendszerén keresztül történik.
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Widgeten keresztül megjelenített online formátum, mely

a papír alapú katalógusok kiváltására alkalmas.

- felületek: Startlap, Nosalty

- direkt linkelhető termékek: lehetőség korlátlan számú termék url

elhelyezésére 

- különböző priorizálási és méretbeli megjelenítési lehetőségek

- lokáció szerinti targetálási opciók

- egyedi dizájn lehetőségek

(headline, subheadline, háttérszín, gombok színe testreszabható)

- kampánystatisztika biztosítása - mutatók: dátum, sessions, clicks



TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Leadandó anyagok:

- katalógus, pdf formátumban

- az elhelyezendő url-ek, linkelve a pdf-ben (limit nélkül)

- store list: megadható, hogy az épp aktuális akciók hol érvényesek 

- anyagleadási határidő: 

minimum 5 munkanappal kampányindulás előtt

Kampánystatisztika:

átadott adatok: 

- megjelenések (Central belső statisztika)

- sessions

- clicks - katalógus megnyitások

A mérés történhet katalógusonként vagy widgetenként összesítve is.



Látogatóink fő bázisát városban élő, Esomar ABC főbevásárló 

nők alkotják, akik fogékonyak a vásárlással kapcsolatos tartalmakra.

Olvasóink szeretik a kedvezményeket, 

figyelemmel kísérik az akciós ajánlatokat, lehetőségeket.

Hirdetőink számára költséghatékony megoldásokat kínálunk

célcsoportjuk eléréséhez, tematikus kapcsolódásokkal, egyedi 

megoldásokkal valósíthatják meg kampánycéljaikat.

Forrás: TGI 2021/1-4, DKT - Gemius 2022.05 (15+ belföldi közönség, total platform)

Olvasói állítások:

Szeretem a megszokott üzleteimet (affinitás 132)

Érdekelnek a vásárlási tippek/tanácsok (affinitás 117)

Részt veszek pontgyűjtő akciókon (affinitás 116)

Üzletlánc választás során legfontosabb tényezők például:

a termékek minősége (affinitás 118), leárazások (affinitás 113)



Látogatóink jelentős részét városban élő, 30-49 éves főbevásárló nők 

alkotják, akik fogékonyak a gasztronómiával, életmóddal,

vásárlással kapcsolatos tartalmakra.

Hirdetőink számára változatos megoldásokat kínálunk

célcsoportjuk eléréséhez, tematikus kapcsolódásokkal, kreatív 

megjelenésekkel valósíthatják meg kampánycéljaikat.

Olvasói állítások:

Érdekelnek a vásárlási tippek/tanácsok (affinitás 129)

Szeretek új élelmiszereket kipróbálni (affinitás 127)

Szeretek új termékeket kipróbálni (affinitás 123) 

Üzletlánc választás során legfontosabb tényezők például:

a termékek minősége (affinitás 134) és a választék (affinitás 127)
Forrás: TGI 2021/1-4, DKT - Gemius 2022.05 (15+ belföldi közönség, total platform)



Az akciós újság gyűjtőoldalon és a vásárlás rovat akcióajánlókat 

tartalmazó cikkeiben kiemelt megjelenési lehetőségeket biztosítunk 

katalógussal rendelkező hirdetőink számára.

#Vásárlási szándékkal rendelkező felhasználók célzott elérése 

#A vásárlási döntés megkönnyítése 

#Tesztek, értékelések, tematikus top listák

startlap.hu/vasarlas/akcios-ujsagok/

https://www.startlap.hu/vasarlas/akcios-ujsagok/


Az akciós újság gyűjtőoldalon kiemelt megjelenési lehetőségeket 

nyújtunk katalógussal rendelkező hirdetőink számára, emellett cikkoldali 

megjelenéseket is biztosítunk.

#piacvezető #közösségi #tematikus #aktuális és szezonális 

nosalty.hu/rovat/vasarlas/akcios-ujsag 

https://www.nosalty.hu/rovat/vasarlas/akcios-ujsag


LÁTVÁNYTERVEK 

A kiválasztott akciós újság lapozgatása alatt az összes 

egyéb katalógus is látható marad a bal hasábban. 

Bezárást követően a további újságok is végignézhetőek.

Cikkoldali megjelenítés

Cikkoldali kattintás

Budapest

*Lokáció szerinti katalógusmegjelenítési lehetőség.

*



Akciós újság 

gyűjtőoldal



Rovatoldali 

megjelenítés

Cikkoldali megjelenítés



További információért és egyedi ajánlatért kérjük, keresd sales kapcsolattartód az 

internetsales@centralmediacsoport.hu e-mailcímen!

mailto:internetsales@centralmediacsoport.hu

