
FRISS HÍREK, 
HITELES TARTALOM 



●  #függet len ●  #átfogó ●  #soksz ínű  

●  #élvonalban ●  #nagyonpörög  

„Olyan független hírportál vagyunk, amelynek fő 

célja, hogy objektív képet adjon a nagyvilág és 

Magyarország eseményeiről.  

Érthető és az emberek által beszélt nyelven 

mondunk el olyan történeteket, amelyek sokakat 

érdekelhetnek.” 

 

Pető Péter 

főszerkesztő 



FÜGGETLEN  



Havonta 

5,1 millió fő 
olvas híreket az interneten, 

melyből több, mint 

3,9 millió fő 
  

Forrás: Gemius - DKT 2020/09 (15+ belföldi közönség, pc, mobil, tablet) 24 .hu, 444, Index, HVG, Origo (top szereplők) 

24.hu olvasó 

ÁTFOGÓ  



Több mint  

• 1 100 új cikk hetente 

• 70 rendszeres szerző 

• 10 elnyert szakmai díj 2019 óta 

 

 

Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője a 

legbefolyásosabb hazai digitális szakemberek között. 

(A Marketing&Media szaklap Digital Top25 nevű listájára 8. helyen, az 

első újságíróként került be Pető Péter)  

Tematikus oldalak 

Videós sorozatok  

Tartalmi sorozatok 

Fotó rovatok 

SOKSZÍNŰ  

Podcastok 



Forrás: Gemius - DKT 2020/09 (15+ belföldi közönség, pc, mobil, tablet) 

3,9 
MILLIÓ RU/hó 

3,4 
MILLIÓ RU/hó 

3,0 
MILLIÓ RU/hó 

2,9 
MILLIÓ RU/hó 

2,4 
    MILLIÓ RU/hó 

ÉLVONALBAN  



951 000 RU/nap 

2 997 000 PI/nap 

Website 

   807 000 exkluzív 

látogató* 

756 000 PI/nap 

Appok 

319 000 PI/nap 

24.hu 

TV24 

NAGYON PÖRÖG  

Forrás: Gemius - DKT 2020/09 (15+ belföldi közönség, pc, mobil, tablet),összehasonlítás: 24.hu – Index – Origo, havi adatok  



824 000     
124 000     105 000 

56 000  

  Tech&Tud                                                   Sport                                               

Forrás: Facebook, Instagram: 2020. szeptember 

SOCIAL MEDIA 



Belföld A legfrissebb hazai hírek, információk a 24.hu-n. 

Folyamatosan frissülő hírfolyamunkban mindig megtalálhatók az 

aktuális híreink. 

Közélet Rovatunkban olvashatók a közéleti személyekkel 

kapcsolatos friss híreink, aktuális baleseti tudósításaink, bűnügyi 

cikkeink. 

Nagyvilág A nagyvilág legfrissebb hírei, a külpolitika aktuális 

történései, a világgazdaság helyzete és minden olyan esemény, mely a 

világot alakítja. 

Gazdaság A legfontosabb magyar és nemzetközi hírek, gazdasági, 

pénzügyi, politikai és sport információk, háttéranyagok, elemzések, 

interjúk. 

FN/Üzleti tippek Segítünk naprakészek maradni, tanácsaink 

mindenki számára hasznosak lehetnek: vállalkozóknak, vezetőknek, 

alkalmazottaknak. 

Tech/Tud Minden a legújabb felfedezésekről, találmányokról, 

legújabb okos eszközökről, kütyükről, alkalmazásokról, fejlesztésekről.  

Kultúra  Minden ami könyv, film, zene, színház és általában kulturális 

élet, legyen szó fővárosi vagy vidéki eseményről. 

Sport Mindig friss hazai és külföldi sporthírek, elemzések. A legfontosabb 

foci (Rangadó), kézilabda, kosárlabda, Forma 1, MotoGP események, 

bajokságok.  

Élet-stílus Friss hírek, érdekességek a mindennapi életből. Életviteli, 

betegség-megelőzési, életmód tanácsok mindenkinek, az egészségesebb, 

kellemesebb ... 

Szórakozás Minden a hazai és a nagyvilág sztárjairól és titkaikról egy 

helyen! Hírek és sztorik a sztárok legfrissebb műsorairól, lemezeiről képekkel 

és videókkal. 

Sokszínű vidék Megmutatja a vidék ezernyi arcát, megannyi 

szépségét, érdekességét, hagyományát, programjait és bölcs praktikáit. 

Green (Zöldövezet) rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a 

klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új 

felfedezésekig. 

ÁLLANDÓ ROVATOLDALAINK  



VIDEÓS 
MEGJELENÉSEK 

Hosszabb, átfogó videós tartalmak és rövid híranyagok. 
 
Standard megjelenési lehetőségek 
• pre-/mid-/post-roll 
• bumper (átugorhatatlan) ad 
• overlay 

 

Egyedi, szponzorált szerkesztőségi 
videók 

Katz Dávid (24.hu) arany díjat nyert a Kreatív 
kommunikációs szaklap által szervezett Online 
Video Award (OVA) versenyen a sorozatával, 
amelyben különféle szépségipari kiegészítő 
eszközöket próbál ki.  



Szponzorált és tartalmi megjelenési lehetőségek 
 
• branded content 
• támogatott podcast / sorozat 
• Kuponok 

 
 
PR és szpot megjelenési lehetőségek 
 
• PR interjú (60’-120’ mp) 
• PR interjú (120’-300’ mp) 
• szpot (10’, 20’, 30’ mp) 
• prémium szpot (10’, 20’, 30’ mp) 

PODCASTOK 

https://24.hu/24-podcast/filezo-podcast/
https://24.hu/24-podcast/kezivezerles-podcast/
https://24.hu/24-podcast/
https://24.hu/24-podcast/zoldovezet-podcast/
https://24.hu/24-podcast/sorozatlovo-podcast/
https://24.hu/24-podcast/tango-es-kes-podcast/
https://24.hu/24-podcast/ziccer-podcast/
https://24.hu/24-podcast/kilepok-podcast/
https://24.hu/24-podcast/hatarsertok-podcast/
https://24.hu/rendszervaltas30/


# Filéző 

# Ismeretlen Budapest 

# Ismeretlen magyarok 

# Kritika 

# Matiné 

# Tesztlabor # Rendelj kínait 

# Az élet nagy kérdései # BBC 
History 

# Így jártam 

# Kérdezd a szex terapeutát 

# Két Lotti 

GASZTRO 

TECH-TUD 

ÉLETSTÍLUS 

ISMERETLEN … 

VIDEO 

KULTÚRA 

Jól behatárolható, specifikus témák   
Állandó sorozatoldalak 

KIVÁLÓ TEMATIKUS  
KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK 

TARTALMI SOROZATOK 



MOBIL APPLIKÁCIÓ 

olvasónapló/olvasójegy 

galéria funkció  

állítható betűméret  

szabadszavas keresés  

sötét mód 

offline mód 

FUNKCIÓK 
olvasónapló/olvasójegy 

galéria funkció  

állítható betűméret  

szabadszavas keresés  

sötét mód 

offline mód 

saját hírfolyam - Híreim menüpont 

 szűrési lehetőség a 24.hu aloldalaira 

(Sokszínű Vidék, Rangadó)  

személyre szabott cikkajánló  

 mentett / olvasott cikkek 

podcastok  

külön listából elérhető 24.hu videók 

értesítések: kiemelt hírek, Reggeli pakk, 

Napi szumma, Sport, Tech 

 

 

olvasónapló/olvasójegy 
galéria funkció  
állítható betűméret  
szabadszavas keresés  
sötét mód 
offline mód 
 
saját hírfolyam - Híreim menüpont 
szűrési lehetőség a 24.hu aloldalaira (Sokszínű Vidék, Rangadó)  
személyre szabott cikkajánló  
mentett / olvasott cikkek 
podcastok  
külön listából elérhető 24.hu videók 
értesítések: kiemelt hírek, Reggeli pakk, Napi szumma, Sport, Tech 
 
 
 



TARTALMI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK   
Egyedi szerkesztett tartalmak és megoldások 

• Szponzorált tartalom - natív, hirdetői igény 
alapján készül, formailag, stílusában és 
mondanivalójában is illeszkedik a 24.hu 
tartalmainak sorába, márkamegjelenés 
kontextusba helyezve 
 

• Támogatott tartalom – támogatói 
megjelenés a szerkesztőségi téma mellett 



Rovatoldalakon elérhető kiemelt brandingelt doboz, 

amiben natív anyagok jelennek meg.  

 

A cikkekben partnerünk roadblock-al szerepel.  

 

Lehetőség van saját PR cikk elhelyezésére. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


24.hu különleges  
hirdetési megoldások 
Az IAB sztenderd felületek mellett számos különleges 
hirdetési megoldás érhető el az oldalon.  
 
A képekre kattintva a felületek megtekinthetőek.  
 
További megjelenésekért kérjük, keresse Central 
Médiacsoportos kapcsolattartóját. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://www.youtube.com/watch?v=3Clmg7TvPc0
https://youtu.be/uqe7L_eMB_M
https://www.youtube.com/watch?v=xhdwMmltrxQ
https://www.youtube.com/watch?v=yUp8JY2tVGI&list=PLhxKp-GZTdzxKb659YSh2RGYm2q6zFy6g&index=7


24 SEETHRU 

A seethru egy olyan fixen beállított 
„background” hirdetési forma, ahol a 
tartalmi oldalon elhelyezkedő 
hirdetési felületek „átlátszóak”; 
miközben scrollozunk az oldalon. 

https://www.youtube.com/watch?v=PBtJDo1XLhY
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


BILLBOARD 
CUBE 
A billboard cube a hagyományos 
billboard banner helyén, a fejléc 
zónában futó interaktív megjelenés, 
amely egy vízszintes tengelye körül 
forgó, négyoldalú “hasábot” jelenít meg. 
A banner 4 oldala több kép, egymásra 
épülő üzenet, sztori megjelenítésére is 
alkalmas. 

https://www.youtube.com/watch?v=kIVNYj2qlw0
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


CARDS, 
ROADCARDS 
3 db statikus képből álló kreatív, 
görgetésre az egymás mögé rendeződött 
kártyák figyelemfelkeltő módon 
„szétugranak”. 
 
A Roadcards a roadblock zónában futó 
640x360 px méretű változata. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://youtu.be/uVhFETeKJpY


CAROUSEL 

A carousel a fejlécben található 
billboard zónát foglalja el, benne 
maximum 8 db, egymással rotálható 
képpel. 

https://www.youtube.com/watch?v=lz6wHCta7cg
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


CROSS SLIDER 

Cikkben található roadblock vagy 
billboard zónában futó interaktív banner. 
Egy csúszka jobbra-balra mozgatásával 
két képet tesz láthatóvá, így az „előtte-
utána” vagy „A/B” élmények átadását 
hatékonyan támogatja. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFI9ISjSyMM
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


DUPLA 
BILLBOARD 
VIDEÓVAL 
A Dupla billboard videóval 970×400 
területen fut, a hirdetés alsó felében egy 
beágyazott YouTube video indul el 
automatikusan a hirdetés betöltődésekor, 
hang nélkül. 

https://www.youtube.com/watch?v=yCJunxg1G7c
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


DUPLA 
ROADBLOCK 
VIDEÓVAL 
A Dupla roadblock videóval 640×600 
területen fut, a hirdetés felső részében 
egy beágyazott YouTube video indul el 
automatikusan a hirdetés betöltődésekor, 
hang nélkül. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://www.youtube.com/watch?v=APofKcHPMc4&list=PLhxKp-GZTdzxKb659YSh2RGYm2q6zFy6g&index=3&t=0s


HARMONIKA 
A half page zónában megjelenő 
hirdetés, amely nyitásra ösztönző 
módon mozog, és kattintásra 
hajtogatódik ki. 

https://www.youtube.com/watch?v=LJ8KhkrEbEY
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


FÉLHARMONIKA 
A half page zónában megjelenő 300x600 
px méretű formátum, amely nyitásra 
ösztönző módon mozog, kattintásra 
hajtogatódik ki 900x600 px méretűre és a 
kreatívon található bezár gombbal zárul be 
(hajtogatódik vissza). 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://www.youtube.com/watch?v=IdIM0RLP6nM&feature=emb_title


FILMHARMONIKA 
A half page zónában megjelenő 300x600 px 
méretű formátum, amely nyitásra ösztönző 
módon mozog, kattintásra hajtogatódik ki 
900x600 px méretűre. Kinyitás után egy videó 
is elindul, lejátszás után pedig 
visszahajtogatódik a kreatív. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://www.youtube.com/watch?v=09dILx0_SR4&feature=emb_title


INTERACTIVE 
CARBOOK 
Az Interactive carbook a fejlécben található 
billboard zónában futó látványos, interaktív 
hirdetés. A látogató a bal- és jobboldali 
gombsor segítségével lehetőséget kap arra, 
hogy a hirdetett terméket többféle 
színkombinációban is megnézze, valamint 
különféle szöveges és képes vagy videós 
információkat is kaphasson róla.  
A pozitív user élményt különféle mouse-
over hatások is elősegítik. 

https://www.youtube.com/watch?v=SfNTAxpR1tQ
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


MAGNUM  
A magnum olyan, minden sztenderdet 
meghaladóan nagyméretű (1000x750), az 
oldal nyitó-/rovatnyitó oldalának tartalmi 
részében megjelenő display hirdetési 
felület, ami csak bizonyos site-jainkon 
érhető el. Napi futtatás esetén napi 
cookie, heti esetében heti cookie alapján 
jelenik meg. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


MEMOBLOCK  
Interaktív, klasszikus memóriajáték-
alapon működő roadblock banner, ahol 
az egyes kártyablokkok párját kell 
kattintás után megtalálni. Az 
ügyféloldalra történő kattintások 
mellett azt is mérjük, hány 
kártyablokkot fordított fel a user és 
hányan játszottak újra. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://www.youtube.com/watch?v=JY3EoDNuqtE


ROADBLOCK 
CUBE 
A roadblock cube a hagyományos 
roadblock banner helyén, a fejléc 
zónában futó interaktív megjelenés, 
amely egy függőleges tengelye körül 
(bal/jobb) forgó, négyoldalú „hasábot” 
jelenít meg.  
 
A banner 4 oldala több kép, egymásra 
épülő üzenet, sztori megjelenítésére is 
alkalmas. 

https://www.youtube.com/watch?v=MbQNOJuULvQ
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


ROLLPAPER 

2 db statikus képből álló háttér, ami a 
tartalom két oldalán és a tartalom felett 
kerül megjelenítésre.  
 
A mozgó óriásplakátokhoz hasonlóan, 
figyelemfelkeltő módon részleteiben 
átfordul. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://sales.centralmediacsoport.hu/online-hirdetesek/kulonleges-online-hirdetesek/rollpaper/


SCRATCH 

A scratch olyan cikkben található 
roadblock zónában futó interaktív 
banner, amely kattintással és az egér 
mozgatásával a „tisztítás” élményét adja 
vissza. 

https://www.youtube.com/watch?v=FkN5yPNJtl4
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


SWIPE 

A half page zónában megjelenő 
300x600 px formátum, ahol a kreatív 
közepén folyamatosan körbeforognak 
a termékek. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://youtu.be/VqP9LCsR28A


SWIPECARDS 

A half page zónában megjelenő 
300x600 px formátum, ahol a kreatív 
közepén folyamatosan körbeforog 
három statikus képből álló kártya. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://youtu.be/Q2JUbYo9EvY


VIDEO  
ROADBLOCK 
A Roadblock bannerbe ágyazott 
YouTube videó a banner betöltődését 
követően automatikusan elindul. 
Látványos videó megoldás, amely a 
látogató figyelmének a középpontjába 
kerülve növeli az átkattintási arányt. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://www.youtube.com/watch?v=FNwpwKoep9w&list=PLhxKp-GZTdzxKb659YSh2RGYm2q6zFy6g&index=20&t=0s


VIDEOBOARD 

A video board több mint hagyományos 
háttérátszínezés és billboard banner 
együttese – kattintásra a site tartalma 
eltűnik, helyette a user egy videót 
tekinthet meg. 

https://www.youtube.com/watch?v=qRyWnPXFKdg
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


INTERSTITIAL 
Az Interstitial egy olyan különleges 
hirdetési lehetőség, amely a site 
betöltését megelőzőn oldalméretben 
jelenik meg a képernyőn.  
 
A tartalomra átugrani a jobb felső 
sarokban elhelyezett linkre kattintva 
lehetséges. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


24.hu prémium 
tagoldal megoldások 
Az IAB sztenderd felületek és különleges megoldások mellett 
számos prémium tagoldal megoldás is elérhető az oldalon.  
 
A képekre kattintva a felületek megtekinthetőek.  
 
További megjelenésekért kérjük, keresse Central 
Médiacsoportos kapcsolattartóját. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://24.hu/fustmentes/
https://24.hu/dogs-of-budapest/


PRÉMIUM  
TAGOLDAL  
SNOWFALL 

Teljes site-on megjelenő önálló menügomb, 
amelyről elérhető az ügyfél számára készített 
egyedi, prémium tagoldal.  
 
A tagoldalon az ügyfél számára készített tartalmak 
szerepelnek brand safety környezetben.  
 
A megjelenés teljes körű technikai kivitelezését és 
a cikkek összeállítását a szerkesztőség biztosítja.  
 
Tematikától függően 5-7 cikk készül 2 hetes 
időszakra. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://24.hu/muzeumi-titkok/


PRÉMIUM  
TAGOLDAL  
SZPONZORÁCIÓ 

Teljes site-on megjelenő önálló menügomb, amelyről 
elérhető az ügyfél számára készített prémium 
tagoldal, ami egyedi fejlesztésű, interaktív technikai 
megoldásokkal működik.  
 
A tagoldalon az ügyfél számára készített tartalmak 
szerepelnek brand safety környezetben.  
 
A megjelenés teljes körű technikai kivitelezését és a 
cikkek összeállítását a szerkesztőség biztosítja.  
 
Tematikától függően 5-7 cikk készül 2 hetes időszakra. 

https://24.hu/ovatos-duhaj/
https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


LANDING OLDAL 

A landing megjelenést jellemzően olyan tartalmi 
együttműködések esetén használjuk, ahol a fő témán belül 
több altémánk van és az ahhoz tartozó cikkeket egy 
oldalon szeretnénk megjeleníteni.  
 
A landing egyedisége abban áll, hogy a site bal oldali egy 
betapadó menü kíséri végig a látogatót az oldalon, így az itt 
elhelyezett kattintható hirdetői megjelenés folyamatosan 
látható. A menü pedig segít az oldalon belüli navigációban. 
 
A mozaik oldal szerkesztéséhez fejlesztői segítségre nincs 
szükség, a teljes oldal adminisztrálható. Az oldalon belüli 
témák cikk megjelenései kategória/címke szerint 
automatizálhatóak. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://24.hu/vizesvb2019/
https://24.hu/kajak-kenu-vilagbajnoksag-2019/


TESZTEK 

A teszt oldal egy nagyon egyszerű megjelenés, ami 
tesztek szebb, szponzorálható megjelenésére alkalmas.  
 
Logóval, termékképpel szponzorálható. 
 
Használható márkaépítésre nyereményjátékkal 
egybekötve, vagy felmérésre, adatgyűjtésre. 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://24.hu/nagy-tronok-harca-teszt/
https://24.hu/a-nagy-margarinteszt/


TARGETÁLT 
TEXTLINK 
Érdeklődés alapján 
targetált szöveges 
linkhirdetés 
cikkoldalon 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8


SZPONZORÁLT 

SZERKESZTŐSÉGI 

VIDEÓK 

• 1-1,5 perces videók 
• 1 napig elérhető a nyitó oldalról 
• 1 hétig elérhető a témához leginkább 

kapcsolódó rovatoldalról cikkbe 
ágyazva 

• 1 hétig elérhető a Startlap nyitó oldalon 
lévő témához leginkább kapcsolódó 
dobozból 

https://youtu.be/MZ0qWA5vRu8
https://24.hu/elet-stilus/2020/04/23/a-csodamasina-ami-egyszerre-tobb-ember-munkajat-vegzi/
https://24.hu/tech/2020/03/20/egyetlen-olyan-sport-letezik-ahol-verseny-kozben-is-lehet-enni/
https://24.hu/elet-stilus/2020/05/04/veszelyes-a-kialvatlan-karanten-let/
https://24.hu/elet-stilus/2020/01/30/winkler-robert-a-gyerekneveles-olyan-mint-a-futball-mindenki-ert-mindenhez/


Cseri Péter, a 24.hu újságíró-szerkesztője kapta a Média a Családért-díjat Ha maguk vakok, nem kutyát kéne inkább nevelniük gyerek helyett? riportjáért.  

Horváth Csaba László, a 24.hu újságírója nyerte a legrangosabb hazai oknyomozó újságírói elismerést, a 19. alkalommal átadott Transparency-Soma díjat. 
 
Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője nyolcadik helyezett lett a Marketing&Media magazin által a hazai digitális piaci legmeghatározóbb 25 személyéről 
összeállított listán. 
 
A szerkesztett online videós tartalmak között ezüst díjat nyert a születésétől kezdve súlyosan beteg Flóra és családja történetét bemutató videó,  míg 
bronz díjjal tüntették ki a szegényeket ingyen etető egyiptomi Hana Samir Kamel Mátyás téri kifőzdéjét bemutató anyag, és ugyancsak bronz díjjal 
jutalmazták a Hakni című sorozatunkat. a Kreatív által 11. alkalommal megrendezett Online Video Award nevű versenyen. 
 
Jankovics Márton kapta az immár negyedjére odaítélt elismerést, a Vízy Dorka emlékére alapított díjat, "A falu, amelyik mézből épített iskolát magának" 
című, a 24.hu-n megjelent írásáért. 
 
A 24.hu alkotói csapata nyerte a Hégető Honorka-díj fődíját, a zsűri a 24.hu két videóját díjazta: az egyikben a Böjte Csaba alapítványa által működtetett 
Gyermek Jézus Otthont mutattuk be Székelyhídon, a másik pedig Hana Samir Kamel Mátyás téri kifőzdéjéről szól, ahol a nyolc éve Magyarországra érkezett 
egyiptomi férfi ingyen ételt ad a környék szegényeinek. 
 
A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) éves média nívódíját kapta a 24.hu sportrovatának vezetője, Kálnoki Kis Attila a 2019 februárjában megjelent, 
nagy nyilvánosságot kapó Hosszú Katinka-interjúért. 
 
A 24.hu Ady 100 projektjét elismerték a 2019-es Kult50 listán. Kategóriánként öt-öt kulturális szereplő kerülhetett a Kult50-be szakmai és közösségi 
jelölések alapján. 
 
Balavány György, a 24.hu munkatársa nyerte a Szegénységről Méltósággal Sajtódíjat print, illetve online írott tartalom kategóriában a Csatatér sorozat egyik 
darabjáért. A riport a Szigetváron és a környékbeli zsákfalvakban élő közmunkások életét mutatja be, a fotókat Berecz Valter készítette. 
 
Nagy József, a 24.hu munkatársa kapta az először átadott Magyar Sajtódíjat - „A legmagasabb színvonalú újságírói teljesítményt nyújtó sajtómunkások és 
alkotóközösségek elismerésére” hozta létre a MÚOSZ azért, hogy a szakma díjazza azokat a kollégákat, akik „a magyar sajtóban újságírói munkát végezve a 
megelőző esztendőben a szakma és a közönség megbecsülését kivívó, kiemelkedő hozzáértésről, hivatástudatról és társadalmi felelősségérzetről tanúskodó 
alkotás(oka)t” hoztak létre. 
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https://24.hu/belfold/2020/06/03/media-a-csaladert-dij-cseri-peter/
https://24.hu/belfold/2020/06/03/media-a-csaladert-dij-cseri-peter/
https://24.hu/belfold/2020/06/03/media-a-csaladert-dij-cseri-peter/
https://24.hu/belfold/2020/03/09/vakok-latasserultek-csalad-gyerekneveles-riport/
https://24.hu/belfold/2020/01/11/a-24-hu-ujsagiroja-nyerte-a-transparency-soma-dijat/
https://transparency.hu/tarsadalmi-programok/somadij/
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https://transparency.hu/tarsadalmi-programok/somadij/
https://www.mmonline.hu/cikk/itt-a-legujabb-top25-palocsay-geza-az-elen/
https://24.hu/belfold/2019/01/24/mar-flora-szuletesekor-lattak-hogy-baj-van-mert-nem-vett-levegot/
https://24.hu/belfold/2018/07/01/egyiptomi-kifozdes-eteti-ingyen-a-szegenyeket-a-viii-keruletben/
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https://24.hu/belfold/2018/07/01/egyiptomi-kifozdes-eteti-ingyen-a-szegenyeket-a-viii-keruletben/
https://24.hu/tag/hakni/
https://24.hu/kozelet/2019/06/04/24hu-ujsagiro-vizy-dorka-dij-gyozelem/
https://24.hu/kultura/2018/04/02/a-falu-amelyik-mezbol-epitett-iskolat-maganak/
https://24.hu/belfold/2019/05/08/hegeto-honorka-dijat-nyert-a-24-hu-csapata/
https://www.youtube.com/watch?v=kpOk0ellD0M
https://www.youtube.com/watch?v=XVWFGCBjScA
https://24.hu/sport/2019/04/27/nivodijat-kapott-a-24-hu-sportrovatanak-vezetoje/
https://24.hu/sport/2019/03/06/hosszu-katinka-interju-duna-arena-shane-tusup-petrov-arpad-isl-uszas/
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https://24.hu/belfold/2018/01/03/nem-akarom-hogy-a-gyerekem-is-sarga-mellenyben-soporje-a-jardat/
https://24.hu/belfold/2018/01/03/nem-akarom-hogy-a-gyerekem-is-sarga-mellenyben-soporje-a-jardat/
https://24.hu/belfold/2019/03/14/magyar-sajtodij-nagy-jozsef/


MEGJELENÉS TÍPUSA ROVAT FELÜLET NAPI ÁR HETI ÁR 

Sztenderd hirdetés 

Nyitó 

Billboard (970x250) 1 500 000 Ft 7 600 000 Ft 
Billboard pushdown/takeover (970x250<970x500) 2 000 000 Ft 9 800 000 Ft 
Dupla billboard (970x400) 2 100 000 Ft 10 600 000 Ft 
Dupla billboard videóval (970x400) 2 400 000 Ft 12 100 000 Ft 
Super leaderboard (970x90) 1 100 000 Ft 5 300 000 Ft 
Super leaderboard pushdown/takeover (970x90<970x180) 1 500 000 Ft 7 600 000 Ft 

Különleges hirdetés 

Billboard cube (4 db 970x250) 2 000 000 Ft 10 400 000 Ft 
Carousel 2 000 000 Ft 10 400 000 Ft 
Cards 2 600 000 Ft 13 000 000 Ft 
Cross slider billboard 2 000 000 Ft 10 400 000 Ft 
Dinamikus video billboard (970x250 + YT vid) 2 300 000 Ft 11 800 000 Ft 
Góliát (1100x310) 2 000 000 Ft 10 150 000 Ft 
Interactive carbook 2 000 000 Ft 10 400 000 Ft 
Leporelló  2 200 000 Ft 11 300 000 Ft 
Secrets 2 000 000 Ft 10 400 000 Ft 
Visions 2 000 000 Ft 10 400 000 Ft 
Video billboard (970x250 + YT vid) 2 000 000 Ft 10 000 000 Ft 
Video board  2 800 000 Ft 14 300 000 Ft 
*Interstitial  440 000 Ft - 
*Videostitial 440 000 Ft - 

Mobil applikáció 
24.hu Standard mobilbanner 680 000 Ft 3 400 000 Ft 
TV24 Standard mobilbanner 660 000 Ft 2 200 000 Ft 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az Áfát. 

Bővebb információért, illetve rovatoldali árainkért keresse Central kapcsolattartóját vagy írjon az internetsales@centralmediacsoport.hu címre. 

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

DESKTOP ÉS MOBIL HIRDETÉSI TARIFÁK 



Köszönjük a figyelmet! 

További információért kérjük, keresse sales kapcsolattartóját a Central Médiacsoportnál. 
 


