a közérthető szakértelem

MÉDIAAJÁNLAT

SPORTORVOS.hu PORTÁL – a közérthető szakértelem
Kik vagyunk?
A SPORTORVOS.hu-n publikált cikkek szerzői a legtapasztaltabb, elméleti és gyakorlati tudással rendelkező sportorvosok, dietetikusok, sporttudománnyal, sportolókkal foglalkozó szakemberek.
Mi a célunk?
Közérthetően, és témakörönkénti ill. felhasználói csoportok szerint tematizálva közölni hiteles és valós
információkra épülő cikkeket;
Tájékoztatni a sporttal, sérülésekkel, regenerációval és táplálkozással kapcsolatos kérdésekről.
Tájékoztatni az aktuális sporttudományi, sportorvosi kérdésekről, lehetőségekről.
Kikhez szólunk?
A több százezer fős sportolói közösséghez
(szabadidő-, diák- és versenysportolók, valamint sportszakemberek);
Az általános ﬁzikai aktivitást végző gyermekekhez, felnőttekhez éppen úgy, mint az aktív időskorúakhoz;
Milyen médiafelületeken jelenünk meg?
Online felület, azaz a www.sportorvos.hu;
Social media – Facebook proﬁljaink, csoportjaink („Sportorvos”; „Teljesítményfokozás” stb.);
Oﬄine kiadványok – könyveink, füzeteink ill. a szabadon terjeszthető PDF-es lapjaink
Kik olvasnak minket?
Online felület:
> 3.000.000 látogatás/év (2016-os rész adat, évi ~ 20%-os növekedés) – átlagéletkor ~34 év;
A férﬁ olvasók aránya 51% (az egészséggel foglalkozó portálok közül kiemelkedően magas érték);
Social media (Facebook) proﬁljaink
> 17.000, aktív, nem „robotokkal” gyűjtött követő
Oﬄine kiadványok
9.000 példányszám feletti könyv „fogyás”
Kiskönyveink témánként 4.000 példányban jelentek meg
„Sportorvos tanácsai” PDF-es lapjaink alkalmanként 10.000 címre kerültek kiküldésre
Alapvető értékeink
A legtapasztaltabb, elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szerzőink által garantált hiteles, tartalom;
Mindenki számára érthető, olvasmányos és a szakmai zsargont kerülő stílus;
A sportolóknak és aktív embereknek érdekes, rendezett, hasznos információk;
Naprakészség, mert a legfrissebb orvosi, egészségügyi kutatásokat, eredményeket, metódusokat is
közöljük.
Megjelenési lehetőségek a SPORTORVOS.hu PORTÁL-ON
Online felület:
Banner (normál cikkben; dupla címlapon; egy hasábos; leaderboard; sticky sky; interstitial stb.);
Rovat vagy/és téma szponzorálás (pl. „háttér tapéta”);
DM (pl. hírlevél ~12.000 címre);
PR-cikkek megjelentetésére;
Hét-hónap-évszak témájának szponzorálására;
Szavazások, kvíz-játékok és egyéni, egyedi ötleteinek magvalósítására.
Social media (Facebook) proﬁljaink
PR-cikkek, promóciók megjelentetésére
Oﬄine kiadványok
Az ajánlat 2017. március végéig érvényes!
Kapcsolat: e-mail: haasz.peter@sportorvos.hu / telefon: +36 30 4210350
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Online felület – SPORTORVOS.hu PORTÁL
A felület megnevezése
PR cikk (+ link)
PR (+link) + szakmai cikk
+ cikkírás költsége
Hírlevélben történő megjelenés (>10.000 cím)
Facebook kampány (PR és/vagy szakmai cikk)
Szalaghirdetés típusa és mérettei
Normál banner (cikkbe) (425 x 60-200 px)
Dupla banner (címlapra) (446 x 60-10 px)
Egy hasábos (címlapra és rovat- és cikkoldalra)
(217 x 60-240 px)
Leaderboard (címlapra és rovatoldalra)
(930 x 120 px)

Ára (nettó)
40.000,- Ft/hó
30.000,- Ft/hó
20.000,- Ft/alkalom
5.000,- Ft – 30.000,-Ft

20.000,- Ft/hó
35.000,- Ft/hó
20.000,- Ft/hó
40.000,- Ft/hó

Oﬄine felület – SPORTORVOS.hu MAGAZIN
A felület megnevezése
Fél oldalas (A5/2) – fekvő formátum
Egész oldalas (A5) – álló formátum
Dupla oldalas (2xA5) - fekvő formátum

Ára (nettó)
98.000,- Ft/alkalom
155.000,- Ft/alkalom
210.000,- Ft/alkalom

Kedvezmények – SPORTORVOS.hu PORTÁL és MAGAZIN
(a kedvezmények nem összevonhatóak)

Első hirdetői kedvezmény
Első hirdetői kedvezmény
minimum fél éves megrendelés esetén
Ügynökségi kedvezmény

– 25%
– 40%
– 25%

Kiemelt lehetőség
A SPORTORVOS.hu PORTÁL szerkesztősége és szerzői hiteles és komoly tudományos háttérrel rendelkeznek, ezért a hirdetők további lehetősége a „SPORTORVOS.hu PORTÁL ajánlásával” cím megszerzése, mely a reklámozott termék, szolgáltatás értékét tovább emeli! A „SPORTORVOS.hu PORTÁL
ajánlásával” címmel kapcsolatos információkért forduljon személyesen hozzánk!
A SPORTORVOS.hu PORTÁL kiemelt szempontja a hiteles tájékoztatás, valamint a doppingmentesség,
ezért a szerkesztőség fenntartja a jogot a hirdetések befogadása előtt ezen szempontok szerintik
ellenőrzésére!

Kapcsolat: Haász Péter főszerkesztő
e-mail: haasz.peter@sportorvos.hu / telefon: +36 30 4210350

