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Tradicionális kiadóból 

integrált médiaplatform

Print

1.6millió
magazin olvasó / hó

700
kiadott könyv

Online

4.9 millió
RU / hó

366
PV / hó

millió

Rendezvény

10
rendezvény

7 500+
résztvevő évente

Adat

44.8 milliárd
rögzített esemény az elmúlt 

egy  évben

17
feldolgozott adat

terabyte
Magyarország egyetlen kiadói 

Big Data platformja.

Forrás: TGI-NOK 2020/3-4 2021/1-2 | DKT-Gemius (15+ belföldi közönség, desktop + mobil havi), 2022. március, Central BI 



Online elérés

A magyar internetezők 

75%-át elérjük. 5-ből 4
internetező nőt

4-ből 3
internetező férfit

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföld, desktop + mobil, havi), 2022. március | 

KSH – STADAT Az összes háztartás jövedelmének és fogyasztásának főbb adatai, 2020

6659 milliárd Ft vásárlóerő



férfi

női

életmód

adatbázis

kreatív megoldások

Válassz kategóriát, vagy lapozz tovább



Férfi 

portfólió



Az ország leglátogatottabb hírsite-ja

Több mint száz újságíró dolgozik 24 órában a 

hét minden napján azon, hogy objektív képet 

adjon a nagyvilág és Magyarország 

eseményeiről. Erős közösségi aktivitás jellemzi.

890 ezer

2,8 millió

940 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online-termekportfolio/hirek-szorakozas/24-hu/


Gazdasági sztorik érthetően

„…azért vagyunk itt, hogy kövessük, mi történik a 

gazdaságban és határterületein, 

és ezt olyan cikkekben mutassuk be, amelyeket 

bárki el tud olvasni.”

34 ezer

51 ezer

41 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/hirek-szorakozas/g7/


A Vezess egyaránt szól az autózás szerelmeseihez és az 

autóra, mint használati eszközre tekintő olvasókhoz. 

Objektív tesztek, friss hírek, szórakoztató és edukatív videók, 

könnyed magazinanyagok segítenek eligazodni az autók és 

a közlekedés világában.

A piacvezető online autós magazin

216 ezer

324 ezer

259 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/hirek-szorakozas/vezess/


A világ első számú ismeretterjesztő 

magazinjának hazai weboldala

Lélegzetelállítóan látványos és érdekes, exkluzív képek 

és cikkek Földünkről, a világegyetemről, természetről, 

élővilágról és az emberiségről, és természetesen a 

mindennapi életünket befolyásoló technikai 

újdonságokról egy igazi, ikonikus világmárkától.

140 ezer
RU / hó

309 ezer
PI / hó

383 000
Facebook követő

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/hirek-szorakozas/national-geographic-hu/


Női 

portfólió



Az egyik legnagyobb és 

legmeghatározóbb női online magazin

A nők véleményvezér, inspiráló, támogató és szórakoztató 

online magazinja. A legnagyobb aktív közösséggel 

rendelkezik, akiket a szerkesztőség folyamatos 

újdonságokkal, gyakran frissülő anyagokkal aktivizál.

536 ezer

1 millió

808 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/nlc/


A szépségvilág véleményvezérei 

egy helyen

A Krémmánia Magyarország legnagyobb szépségápolással 

foglalkozó közössége. A dinamikusan fejlődő oldal látogatói 

bázisa a kifejezetten aktív, rendszeresen visszatérő 

véleményvezérek köré épül. Az oldal értékes felhasználói és 

szerkesztői véleményekkel segíti a látogatókat, hogy a 

számukra megfelelő szépségápolási termékeket megtalálják.

19 ezer

158 ezer

88 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/kremmania/


A leglátogatottabb 

gyermek-egészségügyi portál

A Babaszoba célja, hogy hiteles és hasznos 

információkat nyújtson a szülőknek a gyermekük 

egészségét érintő témákban, és praktikus tanácsokkal 

könnyítse meg a babás hétköznapokat – a 

családtervezéstől egészen az iskolakezdésig. 

53 ezer

79 ezer

112 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online-termekportfolio/noi-eletmod/babaszoba/


Inspiráció nőknek

A Marieclaire.hu elgondolkodtató, inspiráló, releváns 

és szórakoztató tartalmat kínál, középpontjában a 

modern, stílusos, független, világra nyitott nő áll. A 

Marie Claire a társadalmi témák iránt fogékony, 

ugyanakkor a divat és szépség iránt maximálisan 

elkötelezett nőket érdeklő témákat dolgoz fel. 

57 ezer

76 ezer

103 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/marieclaire-hu/


A legolvasottabb hazai magazin 

weboldala

Immár nemcsak nyomtatott formában, hanem az 

interneten is elérhető Magyarország első számú 

magazinja, a Nők Lapja. A site előfizetői nemcsak a 

hetilap összes cikkét, hanem extra tartalmakat is 

olvashatnak. Tartalmában összhangban van a print 

magazinnal, a márkától megszokott hitelesség, 

szakmaiság és személyes hangvétel jellemzi.

39 ezer

54 ezer

168 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/noklapja-hu/


Életmód



A piacvezető gasztromagazin

és receptoldal

A havonta több mint 2 millió embert elérő és 

aktivizáló recepttár tartalmai egyedileg strukturált 

rendszerben érhetőek el, így minden szektor 

számára értékes, nagy elérésű hirdetési felületet 

alkotnak.

293 ezer

723 ezer

1 191 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/nosalty/


A piacvezető egészségügyi 

és életmód portál

A HáziPatika.com Magyarország első számú, 

nagyközönségnek szóló egészségügyi és 

életmódportálja, mely nemcsak a betegségekre 

keresőknek nyújt hiteles információt, hanem azoknak 

is, akik az egészséges életmód iránt érdeklődnek. 

204 ezer

354 ezer

346 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/hazipatika-com/


Az életmód portál

A Well&fit az egészséges életmód valamennyi 

szegmensével foglalkozó weboldal, amely 

segítséget nyújt a látogatóknak, hogy a számukra 

legmegfelelőbb módszert válasszák ki az 

életmódváltásra, legyen az fogyókúra, 

mozgásforma vagy egészséges táplálkozás.

71 ezer

161 ezer

49 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/wellandfit/


A hobbikertész és 

háztulajdonos oldal

A Gardenista kertészkedéssel, ház- és 

udvarfelújítással, -építéssel, urbanisztikával, 

fenntarthatósággal, környezetvédelemmel foglalkozik 

szöveges és képes, videós anyagokban a táj- és 

kertépítészek szemüvegén keresztül.

96 ezer

147 ezer

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/gardenista/


Túl az ötvenen energikusan, 

egészségesen

Az 50plusz.hu portál célja, hogy hiteles és közérthető 

információkat szolgáltasson az interneten mindazoknak 

az ötven év feletti olvasóknak, akiket érdekel saját és 

családjuk egészsége. Az ötven év feletti korosztály egy 

igen értékes, ritkán megszólított csoport, amely egyre 

növekvő arányt képvisel a társadalomban. 

9 ezer

22 ezer

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/50plusz/


Adatbázis



A második leglátogatottabb nyitóoldal

A Startlap a digitálisan nehezen megszólítható, fizetőképes 

réteget nagy létszámban, hitelesen és hatékonyan szólítja 

meg. Számukra érdekes tartalmakat, és releváns 

szolgáltatásokat gyűjt össze és mutat be.

277 ezer
RU / nap

1,4 millió
PI / nap

499 000
Facebook követő

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/hirek-szorakozas/startlap/


A híraggregátor site

A Hírstart aggregált tartalmaival a legfontosabb magyar online 

médiumok anyagaiból szemléz. Tematikus összeállításokkal, 

háttéranyagokkal, hírarchívummal, időszakos csatornákkal áll a 

hírfogyasztó közönség rendelkezésére. A Hírstart rovatai 

áttekinthető formában, több száz forrásból szemlézett, 

átlagosan napi 3-4000 cikket kínálnak látogatóinak. 

124 ezer

922 ezer

56 000

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/hirek-szorakozas/hirstart/


A szórakoztató játékportál

Az oldalon 10 különböző játékkategóriában, 

több ezer folyamatosan frissülő játékkal 

játszhatnak a felhasználók. Igazi játékélmény!

55 ezer

485 ezer

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/hirek-szorakozas/startlap-jatekok/


A Z-generáció játékportálja

Könnyű kikapcsolódást nyújtó, böngészőben 

játszható fiatalos játékok egy helyen. 10 000 játék 

11 kategóriában, minden nap frissülő tartalommal.

9 ezer

16 ezer

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/hirek-szorakozas/jatekstart


113 ezer RU / nap

670 EZER ÉLŐ POSTAFIÓK CÉLZOTT ELÉRÉSE

cSaját fejlesztésű virtuális reklámlevél, viselkedést 

követő, dinamikusan változó érdeklődési kör, 

speciális natív, hirdetői márkához igazított 

megoldások, érdeklődési kör és demográfiai 

alapon célozható bannerek. Mindez egy olyan 

levelezőben, ahol a reklámleveleknek igen magas 

az elfogadottsága.

90 ezer
RU / nap

1,5 millió
PI / nap

Hírleveleid egy friss levelezőben

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/szolgaltatas/citromail/


113 ezer RU / nap

670 EZER ÉLŐ POSTAFIÓK CÉLZOTT ELÉRÉSE

c

Az 1 millió + címzettel rendelkező adatbázis 

lehetővé teszi, hogy hirdetőink üzenete nagy 

tömegeket érjen el költséghatékonyan. Segítünk 

kiválasztani a kampánycélnak legmegfelelőbb 

felhasználókat. A tárgymező meghatározásában, 

a hatékony adatbázismix összeállításában és az 

effektív hírlevél tartalom előállításában is 

támogatjuk partnereinket.

Central EMAIL DB

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/szolgaltatas/e-mail-uzletag/


409 000
PI / nap

677 000
PI / nap

29 000
PI / nap

Nosalty

24.hu

TV24

140 000
PI / hét

Mobil 

applikációk

nlc.

https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/nlcafe-app/
https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/hirek-szorakozas/24-hu-mobil-app/
https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/hirek-szorakozas/tv24-mobil-app/
https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/nlc-app/
https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/hirek-szorakozas/tv24-mobil-app/
https://sales.centralmediacsoport.hu/termekportfolio/online/noi-eletmod/nosalty-app/


Kreatív 

megoldások



Medium rectangle

300x250

300x250

Medium rectangle takeover

300x250 < 600x600

300x250

Medium rectangle cikkben

300x250

480x120

Billboard

970x250

480x240 v. 300x250

Billboard pushdown

970x250 < 970x500

480x240 v. 300x250

Billboard takeover

970x250 < 970x500

480x240 v. 300x250

Standard display hirdetési felületpárok

A Central Médiacsoport 2017 óta kizárólag multiplatform értékesít időalapú hirdetési felületeket, ezért a választott hirdetés esetében a desktop és a mobil hirdetést is szíveskedjenek leadni.

Dupla billboard

970x400

480x240 v. 300x250

https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/medium-rectangle-takeover/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/medium-rectangle-takeover/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/medium-rectangle-cikkben/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/billboard/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/billboard-pushdown/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/billboard-pushdown/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/medium-rectangle-cikkben/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/billboard/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/billboard-takeover/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/dupla-billboard/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/dupla-billboard/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/


Half page

300x600

300x250

Half page takeover

300x600 < 600x600

300x250

Super leaderboard

970x90

480x120

Super leaderboard pushdown

970x90 < 970x180

Super leaderboard takeover

970x90 < 970x180

480x120 480x120

Standard display hirdetési felületpárok

Roadblock

640x360

640x360 v. 300x250

A Central Médiacsoport 2017 óta kizárólag multiplatform értékesít időalapú hirdetési felületeket, ezért a választott hirdetés esetében a desktop és a mobil hirdetést is szíveskedjenek leadni.

Dupla roadblock

640x600

640x360 v. 300x250

https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/half-page/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/half-page-takeover/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/super-leaderboard/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/super-leaderboard-pushdown/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/super-leaderboard-takeover/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/half-page/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/half-page-takeover/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/super-leaderboard/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/super-leaderboard-pushdown/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/super-leaderboard-takeover/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/sztenderd-online-hirdetesek/roadblock/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-roadblock/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-roadblock/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/dupla-roadblock/
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A Central Médiacsoport 2017 óta kizárólag multiplatform értékesít időalapú hirdetési felületeket, ezért a választott hirdetés esetében a desktop és a mobil hirdetést is szíveskedjenek leadni.
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A Central Médiacsoport 2017 óta kizárólag multiplatform értékesít időalapú hirdetési felületeket, ezért a választott hirdetés esetében a desktop és a mobil hirdetést is szíveskedjenek leadni.

Billboard cross slider

300x250

Seethru

480x480 v. 300x250

Interstitial

Nincs mobil pár

https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/insight/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/magnum/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/insight/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/magnum/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/dinamikus-hatter/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/hatteratszinezes/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/dinamikus-hatter/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/hatteratszinezes/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/supernova-seethru/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/supernova-seethru/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/slider/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/slider/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/goliat/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/slider/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/billboard-cross-slider/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/seethru/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/seethru/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil_sztenderd_banner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/interstitial/


Skála Panoráma

Mobil panoráma

640x360

Különleges display hirdetési felületpárok

A Central Médiacsoport 2017 óta kizárólag multiplatform értékesít időalapú hirdetési felületeket, ezért a választott hirdetés esetében a desktop és a mobil hirdetést is szíveskedjenek leadni.
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A Central Médiacsoport 2017 óta kizárólag multiplatform értékesít időalapú hirdetési felületeket, ezért a választott hirdetés esetében a desktop és a mobil hirdetést is szíveskedjenek leadni.
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Különleges videós hirdetési felületpárok

A Central Médiacsoport 2017 óta kizárólag multiplatform értékesít időalapú hirdetési felületeket, ezért a választott hirdetés esetében a desktop és a mobil hirdetést is szíveskedjenek leadni.

mobil videóbanner v. 

300x250

Filmharmónika Visions

mobil videóbanner v. 

300x250

Secrets

mobil videóbanner v. 

300x250

Flip

Leporelló

mobil videóbanner v. 

300x250

mobil videóbanner v. 

300x250
mobil videóbanner v. 

300x250

Dupla roadblock videóval

640x600 + YT

Dupla billboard videóval

970x400 + YT

mobil videóbanner v. 

480x240
mobil videóbanner v. 

300x250

Dinamikus dupla roadblock videóval

640x600 + YT

https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/reszponziv-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/memoblock/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/filmharmonika
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/visions/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/secrets/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/reszponziv-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/reszponziv-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/flip/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/leporello/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/flip/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/leporello/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/reszponziv-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/reszponziv-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/dupla-roadblock-videoval/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/reszponziv-videobanner/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-medium-rectangle/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/dupla-billboard-videoval/
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/mobil-hirdetesi-portfolio/mobil-bongeszos-hirdetesek/mobil-videobanner/
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Különleges videós hirdetési felületpárok

A Central Médiacsoport 2017 óta kizárólag multiplatform értékesít időalapú hirdetési felületeket, ezért a választott hirdetés esetében a desktop és a mobil hirdetést is szíveskedjenek leadni.
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Roadblock VideoCube

Big roadblock cubeBig billboard cube

Mobil cube Mobil cube Mobil cube

Mobil cube Mobil cube Mobil cube
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A Central Médiacsoport által értékesített portfólió tagjai eltérő tartalmi koncepcióval, különböző szokásokkal bíró látogatóbázissal, más technikai 

felépítéssel rendelkeznek, így a szponzorációs lehetőségek is nagymértékben eltérnek egymástól.

A sztenderd és az extra rovatszponzoráció mellett számtalan egyedi, kampánycélra szabott hirdetési konstrukcióval állunk rendelkezésre; 

kínálatunkban teszt, ajánló, átszínezési lehetőségek, kiemelések, cikksorozatok, blokkszponzorációk, témaszponzorációk, infografikák és 

infovideók, kalkulátorok, kvízek, nyereményjátékok, címke támogatások és egyéb egyedi lehetőségek is megtalálhatók.

Standard 

rovatszponzoráció
Extra 

rovatszponzoráció

640x100640x100

Kérje kapcsolattartója ajánlatát!

Szponzorációk
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https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/online-szponzoraciok/standard-rovatszponzoracio/
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https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/online-szponzoraciok/extra-rovatszponzoracio/
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Tartalmi hirdetések

Szerkesztőségi 

blokkszponzoráció

Edukációs 

cikksorozat

Teszt / kvíz Leteszteltük

cikk

Bazár

cikk

Szponzorált 

szerkesztőségi videó

Podcast

https://www.youtube.com/watch?v=w4yYs8yTu9o
https://www.youtube.com/watch?v=geo0DGkn7Mk
https://www.youtube.com/watch?v=dGqJxjRID4c
https://www.youtube.com/watch?v=A8qorXqE0jI
https://www.youtube.com/watch?v=28gjtIRKpmw
https://www.youtube.com/watch?v=o3fd2IpvP3Q
https://www.youtube.com/watch?v=QaJgEO54WE4


A Central Médiacsoport által képviselt online márkák között olyan piacvezető, széles eléréssel és magas márkaértékkel bíró site-ok találhatók, mint pl. az nlc.hu vagy a 24.hu. Ezen 

portfóliótagok nagyon jelentős, jól mérhető, egyedi hozzáadott értékkel segítik elő a hirdetői üzenetek érvényesülését.

Az elmúlt időszakban számtalan egyedi tartalommarketing (content marketing) projektünk futott, sikerességüket olyan nívós, a szakma által is elismert díj fémjelzi, mint a Kreatív 

által jegyzett Content Marketing Award.

Egyedi tartalommarketing megoldásainkról a képekre, vagy ide kattintva olvashat bővebben.

Különleges tartalommarketing megoldások

Kérje kapcsolattartója ajánlatát!
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Élmény. Érték. Elérés.


