
MÉDIA AJÁNLAT 2016
A PestiSrácok.hu-t mint igazi online újságot, a magyar közéleti sajtó ismert szerkesz-
tôi, újságírói indították 2012-ben. A portál politikai és bûnügyi témájú exkluzív riport-
jait, nagyinterjúit az országos média rendszeresen szemlézi. Jelentôs hatással van  
a magyar közéletre, üzleti körökben jegyzett, feltörekvô médiatermék. 
Az oldal 2015 októberében teljes átalakításon esett át, így jött létre az a „multiszájt” 
portál, amely magába olvasztotta a kiadó eddig is népszerû blogjait, oldalait, köztük  
a sztárinterjúkat is gyakran közlô Nullahategy.hu (061.hu) fôvárosi kulturális és 
életmód portált, valamint  a kedvelt, szókimondó véleményblogokat (Tutiblog.com,  
AzÖreg.hu, Aristo). A portálcsoport naponta átlagosan 42.000 egyedi olvasót vonz, 
az oldalletöltések száma meghaladja a 64.000-et. A heti rendszerességgel visszatérô 
olvasóközönség 175.000 fôre tehetô.
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PestiSracok.hu 061.hu Tutiblog.com AzÖreg.hu Aristo

Igény esetén az Insider Media Lapkiadó Kft. - a portálcsoport kiadója - jól képzett újságírókkal, profi fotóssal, grafikusokkal 
és webes szakemberekkel vállalja PR cikkek, PR filmek és videóriportok elkészítését és elhelyezését.

További információ: Drávucz Bettina
+36 20 532-5494, hirdetes@pestisracok.hu
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ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEK, ÁRLISTA 2016

Leadboard a nyitóoldal tetején, egyedi vagy Rectangle big méret, 935x250 1 200 000 FT / hét 16 FT/AV

Leadboard a nyitóoldal közepén, videóbox fölött, 970x90 500 000 FT / hét 7 FT/AV

Layer, nyitóoldalt elfedô, vagy felsô harmadát elfoglaló, 880x440m vagy egyedi méret 1 000 000 FT / hét 14 FT/AV

Egyedi méretû hirdetés, igény szerint kapcsolódó PR-cikkel 1 000 000 FT / hét -

Billboard, nyitóoldal, slidebar - jobb ajánlóhasáb, felülre ragasztva, 300x250 750 000 FT / hét 10 FT/AV

Billboard, nyitóoldal, slidebar - jobb ajánlóhasáb, középen, 300x250 600 000 FT / hét 8 FT/AV

Wide board, cikkbe ágyazott, 640x360, minden exkluzív rovatban, vagy a hír rovatban 400 000 FT / hét —

15-30 mp reklámfilm a PS Mozi videoboxban elhelyezve 90 000 FT / db —

Jelölt PR cikkek megírása és nyitóoldali elhelyezése 500 000 FT / hét —
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