
Valentin-napi  
hirdetési lehetőségek 



3-5 db szerkesztőségi cikk Valentin-nap témában. 

TÉMA ÖTLETEK: 

♥ Legjobb program Valentin-napra 

♥ Legjobb romantikus filmek, amiket nézhettek 

♥ Legjobb ajándékok férfinak, nőnek 

♥ Öt könyv/lemez, amit Valentin-napra adhatunk 

♥ Az 5 legjobb Valentin-esti menü 

♥ 5 romantikus hosszúhétvége Valentin-nap környékére 

 
HIRDETŐI MEGJELENÉS:  

• cikkekben bridge banner 

• mobilon statikus fejléc 

• PR cikk (opcionális) 

VÁLLALÁS: 3-5 000 AV / cikk 

Érvényes 2020.02.16-ig felhasznált megrendelésekre. 

Valentin-nap blokkszponzoráció 



DR. LÁV ROVAT – ITT AZ NLC SZERELEMDOKTOR 

CIKKÖTLETEK: 

♥ 10 kérdés a szerelemről – szakértői válaszok 

♥ Milyen nőt taszítanak a férfiak? 

♥ Mennyire ismered a másik nemet – férfi / női válaszok 

♥ Kicsik a szerelemről - gyerekszáj videó 

 

HIRDETŐI MEGJELENÉS:  

Extra rovatszponzoráció 

- A rovat fejlécnél szponzor szöveg és logó megjelenés 

- Rovatoldalon és a hozzá tartozó cikkeken háttérátszínezés  

VÁLLALÁS:  200 000 AV  80 000 RU 

   

 

KAMPÁNYIDŐSZAK: 2020.02.07-14. 

 



VALENTIN-NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK 

A felhasználóknak az nlc cikkeiben meg kell keresniük a Valentin-napi 

képeket a jobb hasábban. Ha a megfelelő mennyiségű képet megtalálta 

a felhasználó olvasás közben, akkor részt vehet a nyereményjátékban.  

 

Becsült játékosszám: 1500 - 2000 

   

HIRDETŐI MEGJELENÉS: 

• Logó vagy termékelhelyezés a játék egyedi aloldalán 

• A játékra vontakozó felugró ablakokon logóelhelyezés 

• Hirdetőhöz kapcsolódó tudás alapú kérdés 

• Teljes site-ról elérhető menügomb szponzor logóval 

 

 

KAMPÁNYIDŐSZAK: 2020.02.07-14. 

 



Várható látogatószám:    

157 000 AV/hét/rovat  95 000 RU/hét/rovat  

VALENTIN-NAP ROVAT 

Szerelmes hangulatba hozunk egy hét alatt mindenkit! Segítünk 

felkészülni ,  ajándékokat válogatni, menüt választani, sütit  sütni, 

hogy a szerelmesek számára emlékezetes maradjon az idei 

Valentin-nap. 

      

CIKKÖTLETEK: 

♥ A legcukibb ajándékok Valentin-napra kedvesednek –  ezeknek 

biztosan örül majd!  

♥ Így készülj a tökéletes Valentin -napra –  oszd be jól az időd, 

hogy a végén csak egymásra koncentrálhassatok  

♥ Valentin-napi szerelmes kvíz - i lyen szerelmes t ípus vagy  

♥ Top 10 szívmelengető süti Valentin -napra 

 

HIRDETŐI MEGJELENÉS  

MULTIPLATFORM ROVATSZPONZORÁCIÓ  

• Rovatoldalon és a hozzá tar tozó cikkoldalakon 

háttérátszínezés  

• Mobilon külön kreatív méret  

 

VÁLLALÁS: 100 000 AV   38 000 RU 
 

KAMPÁNYIDŐSZAK: 2020.02.07-14. 



VALENTIN-NAP RECEPTJELLEMZŐ CSOMAG 
 

♥ Valentin-nap receptjel lemző támogatás  

♥ Valentin-napi receptek targetált  roadblock 

♥ GRÁTISZ: Valentin-napi nyitóoldali recept blokkszponzoráció 

a Nosalty appon 

      

HIRDETŐI MEGJELENÉS 
 

• Valentin-napi receptjel lemző támogatás: háttérátszínezés és 

mobil kreatív  

• Valentin napi receptek: desktopon targetált  roadblock, 

mobilon és applikációban 300x250 px mobil meg jelenés  

• Grátisz: Logó elhelyezés a Valentin-napi nyitóoldali recept 

blokkban a Nosalty applikációban  

VÁLLALÁS: 100 000 AV 

KAMPÁNYIDŐSZAK: 2020.02.07-14. 
 



Várható látogatószám:    

157 000 AV/hét/rovat  95 000 RU/hét/rovat  

VALENTIN-NAPI HETI MENÜ 
 

A legfinomabb szerelmes menü, amit egy héten keresztül 

megoszthatsz kedveseddel.  

     

HIRDETŐI MEGJELENÉS 
 

• Háttérátszínezés a cikken 

• Mobilon külön kreatív felület  

• Lehetőség van katt intható termékképek és termékleírás 

elhelyezésére a különböző menüajánlatok mellett (előzetes 

egyezetés alapján)  

 

 

VÁLLALÁS: 5 000 AV / cikk 

 

KAMPÁNYIDŐSZAK: 2020.02.10-16. 
 



VALENTIN-NAPI TOPLISTA 
 

A szerkesztőség álta l  elkészített legnézettebb Valent in-napi 

receptekből készült  válogatás.  

     

HIRDETŐI MEGJELENÉS  

• Háttérátszínezés a cikken  

• Mobilon külön kreatív felület  

• 670x200 pxl méretű katt intható t ippbox  

 

 

VÁLLALÁS: 2 – 4 000 AV / cikk 

 

KAMPÁNYIDŐSZAK: 2020.02.07-14. 
 



Bazárcikk ajándékötletekkel 

Megjelenési lehetőség a First Class rovatban. 

TÉMA ÖTLETEK: 

♥ Mit vegyél a barátnődnek?  

♥ Hova vidd romantikus Valentin Napi hétvégére/vacsorázni? 

 

MEGJELENÉS ELEMEI: 

• a cikkben a hirdető 3-5 termékét mutatjuk be 

• ezek mellett szerkesztőségi ajánlatok formájában további termékeket 

helyezünk el 

 

HIRDETŐI MEGJELENÉS: 

• cikkben roadblock (640x360 px) 

• mobilon kreatív (300x250 px) 

 

VÁLLALÁS:  
2-4 000 AV / cikk       

Érvényes 2020.02.16-ig felhasznált megrendelésekre. 



3 db tematikus szerkesztőségi cikk + 1 kvíz 

Startlap nyitó oldali kiemelés 

 

TÉMA ÖTLETEK: 

♥ Ajándékok férfiaknak 

♥ Ajándékok nőknek 

♥ Mivel lepd meg magad, ha nincs párod?  

♥ Edukatív jellegű kvíz: szerelemmel kapcsolatban, 

tudományos/pszichológiai megközelítésből 

 
HIRDETŐI MEGJELENÉS:  

háttérátszínezés 

VÁLLALÁS: 40 000 AV  

KAMPÁNYIDŐSZAK: 2020.02.07-14. 

 



Az együtt töltött percek értékesek 

4 BLOGGER – 4 POSZT 

Anyuka influenszerek vallanak arról, hogyan estek szerelembe életük 

párjával és milyen volt a legromantikusabb/legviccesebb randijuk - mi 

volt a legjobb ajándék, amit kaptak, vagy mire vágynak idén. 

 

TEMATIKA: életmód, család 

 

A napfény illata   Anyajajj   Bouvet  MaiMóni 

 

HIRDETŐI MEGJELENÉS:  

- A posztok megjelennek a Caféblog nyitóoldalán, a Caféblog 115 ezres 

Facebook oldalán és a bloggerek Facebook oldalán. Lehetőség van 

továbbá a blogposzt mellett Insta-posztot is kérni. 

- 970x250 px Billboard megjelenés a 4 érintett blogon egy hétig 

 

VÁLLALÁS: 240 000 AV a 970x250 px Billboard megjelenésre 

 

 

*Az alábbi csomagajánlatunk tartalma csak a feltüntetett bloggerektől érhető el. Érvényes 2020.02.16-ig felhasznált megrendelésekre. 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/
https://anyajajj.cafeblog.hu/
https://bouvet.cafeblog.hu/
https://maimoni.cafeblog.hu/


CIKKÖTLETEK: 

♥ Tippek, hogy milyen programot szervezz Valentin-napra 

♥ Hogyan ünneplik a sztárok a Valentin napot? 

♥ Top 5 film, amit Valentin-napra ajánlunk 

 

HIRDETŐI MEGJELENÉS: 

• A rovatoldalon és a hozzá tartozó cikkeken Billboard megjelenés 

• Mobilon külön kreatív méret 

• Szponzorcsík     

VÁLLALÁS: 120 000 AV   30 000 RU  

KAMPÁNYIDŐSZAK: 2020.02.03-16. 

VALENTIN-NAP ROVAT 



Central  Valentin-napi email  DB 
 

 

 

Valentinnak idén nem jutott csaj. 

Köszöntsük együtt Valentint  

25% kedvezménnyel! 

 

 

Az akció a 2020. február 1-14. között beérkező edm megrendelésekre vonatkozik. 

Az ajánlat más kedvezménnyel nem vonható össze.  



CIKKÖTLETEK: 

♥ Ha unod a romantikát, fejezd ki a szereteted jótékonykodással!             

(5 szervezet, akiknek segíthetsz)  

♥ Lehetséges-e a tartós szerelem az eldobható kapcsolatok korában? 

♥ 10 tudományosan bizonyított jele annak, hogy szerelmes vagy  

♥ Mennyi ideig bírja el a szív a szerelmet?  

♥ Szerelemgyerek: sztorik arról, hogy milyen az, amikor két ember tudja, 

hogy a megfogant baba igazi szerelemgyerek 

 

HIRDETŐI MEGJELENÉS: 

- Háttérátszínezés a 3 cikkes sorozat cikkoldalain 

- A hirdető nevének megjelenítése a marieclaire.hu nyitó oldalán 

VÁLLALÁS: 4 500 – 9 000 AV  

Érvényes 2020.02.16-ig felhasznált megrendelésekre. 

VALENTIN-NAPI CIKKSOROZAT 

LÉLEK ROVAT 



CIKKÖTLETEK: 

♥ Top Valentin-napi kiegészítők 

♥ Szexi, de kényelmes fehérneműk 

♥ Szerelemmel kapcsolatos szokások a nagyvilágból 

♥ A legszebb szerelmes fotók 

♥ Ökovalentin: a legjobb ajándékötletek és programok  

 

 

HIRDETŐI MEGJELENÉS: háttérátszínezés a cikkben 

 

 

VÁLLALÁS: 1 500 – 3 000 AV / cikk 
 

 

 

 
Érvényes 2020.02.16-ig felhasznált megrendelésekre. 

VALENTIN-NAPI CIKKSZPONZORÁCIÓ 



VALENTIN-NAP 

CIKKÖTLETEK: 

♥ 6 nem szokványos randihelyszín Valentin-napra + az outfit 

hozzá 

♥ Mi az a microcheating? 

♥ 10 randiapp, amire tényleg szükségünk van (nem:)) 

♥ Celebek által inpirált randifrizurák 

♥ 47 Valentin-napi ajándékötlet a luxustól az elérhetőig 

 

HIRDETŐI MEGJELENÉS:  

bannerelhelyezés a cikkben 

 

VÁLLALÁS: 1 000 AV / cikk 

 

 

 

 

 
Érvényes 2020.02.16-ig felhasznált megrendelésekre. 



További információért keresd  

sales kapcsolattartódat az 

internetsales@centralmediacsoport.hu  

e-mail címen! 

mailto:internetsales@centralmediacsoport.hu
mailto:internetsales@centralmediacsoport.hu
mailto:internetsales@centralmediacsoport.hu

