
A PestiSrácok.hu online hírportált, a magyar közéleti sajtó ismert 
szerkesztői, újságírói indították 2012-ben. A portál politikai és bűnügyi 
témájú exkluzív riportjait, nagy interjúit az országos média rendszeresen 
szemlézi. Jelentős hatással van a magyar közéletre, üzleti körökben 
jegyzett, folyamatosan növekedő forgalmú internetes médiatermék. 

Az oldal 2015 októberében teljes átalakításon esett át, így jött létre a jelen-
legi "multiszájt" portál, amely magába olvasztotta a kiadó eddig is népszerű 
blogjait, oldalait, köztük a sztárinterjúkat is gyakran közlő Nullahategy.hu 
fővárosi kulturális és életmód portál, valamint a kedvelt szókimondó 
véleményblogokat (Tutiblog, Az Öreg, Máté T. - Kávé mellé, Aristo, Ki ette 
meg a misszionáriust, Erdélyi levelek, Bezzegnemzetek). 

A portálcsoport naponta átlagosan 85.000 egyedi olvasót vonz, az oldalle-
töltések száma meghaladja a 150.000-et. A heti rendszerességgel visszaté-
rő közönség 220.000 olvasóra tehető. 

http://www.pestisracok.hu
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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 elfedő vagy felső harmadát elfoglaló 880x440 vagy egyedi méret 500 000 Ft/nap 20 Ft/ AV 

Egyedi méretű hirdetés, igény szerint kapcsolódó PR– cikkel 1 000 000Ft/hét - 

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

Billboard, nyitóoldal, slidebar– jobb ajánlóhasáb, középen , 300x250 650 000 Ft/hét 8 Ft/ AV 

Wide board, cikkbe ágyazott, 640x360, minden exkluzív rovatban vagy hír rovatban 400 000 Ft/hét - 

3– 10 perces PR– videók készítése és nyitóoldalon történő kihelyezése 700 000– 1 200 000 Ft/db - 

Jelölt PR– cikkek megírása és nyitóoldalon elhelyezése 500 000– 700 000 Ft/db - 
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A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák és az Insider Média Lapkiadó Kft. ÁSZF-jében szereplő feltételek mellett érvényesek. 
Megrendelés: a megjelenés előtt 72 órával. Anyagleadás: megjelenés előtt 48 órával a hirdetes@pestisracok.hu címen.  
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További információ: Fáber Dávid +36 30/244 4702  

hirdetes@pestisracok.hu vagy faber.david@insider.hu 
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