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 Néhány éve még ritkaságszámba ment, ha 

egy idősebb ember aktívan internetezett, sőt egyáltalán 

számítógépet használt mindennapjaiban. Mára ez a helyzet 

megváltozott, és lassan az ötvenes éveibe lép az a generáció 

is, aki annak idején napi munkája során rendszeresen 

számítógépen dolgozott. Az egészségügyi problémák 

leginkább az ötvenes éveiket elhagyókat érintik, ezért az 

50plusz.hu kifejezetten az ötvenes, hatvanas években járók 

számára nyújt könnyen érthető és használható 

egészségügyi, valamint életmódtanácsokat. A korcsoport 

speciális igényei szerint kialakított oldalon cikkek, érdekes 

hírek mellett kiemelt témák, interaktív eszközök, könnyen 

kereshető hasznos adatbázisok és fórum is várja a 

látogatókat. Az étrend-kiegészítők és a gyógynövények 

leírásait vagy éppen a leggyakoribb betegségekre ajánlott 

étrendmintákat különösen kedvelik a portál felhasználói, akik 

laboreredményeiket is értelmezhetik, vagy megnézhetik, mi 

vár rájuk a következő orvosi vizsgálaton. 

Kulcsár Hajnal 

főszerkesztő 



Naprakész, hiteles és közérthető információk 50 év 

feletti olvasóknak, akiket érdekel saját és családjuk 

egészsége. Az 50 év feletti korosztály egy igen értékes, 

ritkán megszólított csoport, megnövekedett 

szabadidejük és anyagi lehetőségeik révén igényesek a 

minőségi megoldásokra. Az 50plusz.hu az ő 

elérésükhöz nyújt kivételes kommunikációs és 

értékesítési lehetőséget. 

A termékről 

21ezer  RU / hó  64ezer  PV / hó  

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



CIKKEK 

 

 

HÁZIORVOS 

 

 

KIEMELT ROVATOK 

 

 

PRAKTIKÁK 

 

 

KERESŐK, EGÉSZSÉGÜGYI ADATBÁZISOK 

 

 

MÉRCE ÉS FÓRUM 

Pillérek 

http://www.50plusz.hu/services/news
http://www.50plusz.hu/services/betegseglexikon
http://www.50plusz.hu/topics
http://www.50plusz.hu/topics/vitaminabc
http://www.50plusz.hu/util/sitesearch
http://www.50plusz.hu/tools


Értékes célcsoportok 

91%-9% 
Nők és Férfiak aránya 

87% 
Városi látogató 

44% 
AB státuszú 

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

47% 
Főbevásárló 

30 alatt; 

30% 

40-59; 

37% 

60 felett; 

39% 



Megjelenési 
lehetőségek 



• Nyitó- és tartalmi oldalak tetején jelenik meg 

 

• Rákattintva a látogató a szponzor által kívánt oldalra 

jut (PR cikk, saját weboldal, saját rovat, 

termékismertető, stb.) 

 

• OTC és vényköteles termékek esetén is egyaránt 

ajánljuk, mert az üzenet átadására kiválóan alkalmas 

és figyelemfelkeltő 

 

• Super leaderboard pushdown/takeover is igényelhető 

 

• Mérete: 970x90 px, 970x180 px (pushdown esetén) 

Super leaderboard 



• Cikkbe ágyazott banner, szintén bárhova 

elvezethetjük a látogatót rajta keresztül 

 

 

• Az oldal összes cikkében megjelenik (kivéve a más 

partner által szponzorált cikket) 

 

 

• Mérete: 300x250 px 

Medium rectangle  
cikkben 



Miért érdemes nálunk hirdetni? 

Költséghatékony elérés 

 

 

Célzott elérés 

 

 

Értékes, fizetőképes célcsoport 

 

 

Hiteles, naprakész 



Megjelenés típusa Rovat Felület Heti ár 

Sztenderd hirdetés Teljes 

Medium rectangle cikkben (300x250) 85 000 Ft 

Super leaderboard (970x90) 100 000 Ft 

Super leaderboard pushdown/takeover 

(970x90<970x180) 
130 000 Ft 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az Áfát. 

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

Desktop és mobil hirdetési tarifák 



Köszönjük a figyelmet! 


