


A legnagyobb kihívás számunkra a népszerűséget úgy megtartani,

hogy szerethetőek maradjunk azok számára, akik közel egy

évtizede kötelezték el magukat mellettünk, illetve naprakészek és

előremutatónak lenni azok szemében is, akik most kóstolnak bele

a főzés és gasztronómia világába. Természetesen nekünk erre is

van legalább egy jó receptünk, egy hasznos cikkünk és egy

élvezetes videónk!”

Forrás: E-Gemius, 2022 December; crowdtangle, 2022 December
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Forrás: E-Gemius, 2022 December; crowdtangle, 2022 December
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Forrás: E-Gemius, 2022 December; crowdtangle, 2022 December



Nosalty

1 204 000

Imádok sütni

373 000

Nosalty

238 000

Forrás: Facebook, Instagram, Viber , TikTok 2023. január

Nosalty
közösség

279 000

#házimenza
közösség

24 000

Nosalty
TikTok
követő

132 000



napi 22 000 oldalletöltés
Forrás: Gemius Prism 2021/09 (15+ belföldi közönség, pc, mobil, tablet) adat ezerre kerekítve





A Nosalty-t közel 398 ezer olyan látogató 
olvasta szeptemberben, akik a konkurens 
gasztro oldalakat nem látogatták.

A legnagyobb gasztro érdekeltségű oldalakat 
összesen: 3,8 Millió látogató olvassa –
akiknek közel 78%-a Nosalty olvasó.

Forrás: Gemius - DKT 2022/12 (15+ belföldi közönség, pc, mobil, tablet) 
összevetve a mindmegette.hu, receptneked.hu, streetkitchen.hu-val, adat ezerre kerekítve



Kategória szponzoráció

Alapanyag szponzoráció

Standard szponzoráció

Receptjellemző szponzoráció

Blokkszponzoráció

Heti menü szponzoráció

Kalkulátorok



39 főkategória | 903 alkategória

A kiválasztott főkategórián, az
összes ahhoz tartozó alkategórián és
egyedi recepten háttérátszínezés.
Mobil méret: 640x100 px



1400 alapanyag

A kiválasztott alapanyagot
tartalmazó egyedi receptoldalakon
rotálva többféle kreatívval akár.

Roadblock - hozzávalók alsó – felső 
csík 



STANDARD szponzoráció

Állandó rovatok:
Gasztro | Család | Életmód | Fogyókúra 
| Otthon | Utazás  | Retro | Zöld 
|Vásárlás | #HÁZIMENZA

Rovatoldalon és a hozzá tartozó 
cikkoldalon háttérátszínezés.



221 szűrőként funkcionáló 
receptjellemző

A kiválasztott receptjellemző
gyűjtőoldalon háttérátszínezés.

Népszerű jellemzők: karácsony, húsvét,
reggeli, uzsonna, tízórai, olcsó,
fogyókúra.



Rovatoldalon elérhető kiemelt
brandingelt doboz, amiben 3
vagy 5 szerkesztőségi anyag
érhető el. A cikkeknél
brandingelt megjelenés látható
és PR cikk elhelyezésére is
lehetőség van.



Gasztro rovatban jelenik meg

Háttérátszínezés | szerkesztőséggel
közösen kialakított menüsor |
kattintható termékképek és leírás.

Támogató megjelenés: Nosalty FB 
oldalán 



Termékteszt cikk 

Szakácsprofil 

Receptverseny

Egyedi microsite

Prémium aloldal

Videós megoldások

szerkesztőségi tartalom partnerünk igényeire szabva



OLVASÁSSZÁM: 1 500 – 5 000

A hirdető termékét a szerkesztőség
leteszteli és cikket ír a saját
tapasztalatairól, a termék
felhasználásához további ötleteket
adva.



A szakácsprofil és a hozzátartozó receptek is háttérátszínezés megjelenéssel szponzoráltak a kampányidőszakban. 
A profilhoz 5-10 recept tartozik, ami igény esetén bővíthető, videós szakácsprofilokat is értékesítünk.

* Amennyiben a szakácsprofilban nem egyszerű felülnézeti videók, hanem szereplős videók jelennek meg, akkor a vállalás módosul és ezt minden esetben 
szükséges előre egyeztetni a szerkesztőséggel. 

5 videós szakácsprofil:  400 000 – 500 000 megtekintés
10 videós szakácsprofil:  800 000 – 1 000 000 megtekintés*



1  H Ó N A P O S  I D Ő S Z A K

Exkluzív partneri megjelenés: 
• Nosalty csak a fejlécben jelenik meg

Tartalom lehet: 
• RECEPT
• cikk 
• videó beágyazás
• kvíz vagy más típusú játék is

Támogató megjelenések:
• cikk a Nosalty FB oldalán



Egyedi videós tartalommarketing megoldások 

receptvideók | szerkesztőségi videók | live videók

Magyarországra jöttem EgySztárÉtel Hétköznapi gasztrohősök Nagyiprojekt Pupákok

Gasztro élményvideók Újrakezdők Receptvideók Látványkonyha FuriMuri

https://www.facebook.com/NoSalty/videos/566013474219011/
https://www.facebook.com/NoSalty/videos/357473534876964
https://www.facebook.com/NoSalty/videos/543026149832083/
https://www.facebook.com/NoSalty/videos/296638184601511/
https://www.facebook.com/NoSalty/videos/620780921698850/
https://www.nosalty.hu/recept/panzanella-rusztikus-olasz-kenyersalata?jwsource=em
https://www.youtube.com/watch?v=hT_IhISehoA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=PHBaSoLVjqI
https://www.youtube.com/watch?v=mJvVbKBjp-M
https://www.youtube.com/watch?v=CSTvjYtOZ3E


MEGJELENÉS TÍPUSA ROVAT FELÜLET HETI ÁR

Sztenderd hirdetés

Nyitó

Billboard (970x250) 240 000 Ft

Dupla billboard (970x400) 340 000 Ft

Dupla billboard videóval  (970x400 + YT) 370 000 Ft

Half Page (300x600) 240 000 Ft

Medium rectangle (300x250) 170 000 Ft
Super leaderboard (970x90) 170 000 Ft

Különleges hirdetés

Video billboard (970x250 + YT vid) 280 000 Ft
Harmónika (300x600<600x600) 360 000 Ft
Dinamikus video billboard (970x250 + YT vid) 320 000 Ft
Swipe (300x600) 290 000 Ft
* Magnum 360 000 Ft

* Napi megjelenés esetén napi cookie, heti megjelenés esetén heti cookie!

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az Áfát.
Bővebb információért, illetve rovatoldali árainkért keresse Central kapcsolattartóját vagy írjon az internetsales@centralmediacsoport.hu címre.



További információért kérjük, keresse 
sales kapcsolattartóját a Central Médiacsoportnál.
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