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• Egyedi gazdasági információk, a szerkesztőség 
minél több saját értesülést, információt egyedi 
módon dolgoz fel a főbb üzleti hírek 
megjelentetése mellett; 
 

• Mértéktartó, minőségi újságírás; 
 

• Tapasztalt és kiváló gazdasági újságírók 
alkotják a szerkesztőséget; 
 

• Interjúk a gazdasági élet, gazdaságirányítás 
főszereplőivel; 
  

• Magas idézettség: kiegyensúlyozott és egyedi 
tartalmainkat rendszeresen átveszi a magyar 
sajtó, internetes oldalak, rádiók, televíziók; 
 

• Havonta átlagosan 310 000 látogató, 1,255 
millió oldalletöltés*.  
 

• Tucatnyi népszerű kalkulátor ** 
 

• Megújuló lap 

 

NOT NEWS, BUT NEW 

* Forrás: DKT, 2017  **Bér, nyugdíj, szabadság, cafeteria, csed, csok, kiva, kata, ingatlanbérbeadás, hitel, stb.  

http://mfor.hu/


44 százalék: 2017-ben a gazdasági portálok között a legnagyobb 

mértékben, 2,6 millióról 3,72 millióra nőtt az egyedi látogatószámunk, 
oldalletöltéseink száma pedig 32 százalékkal, 11,4 millióról 15 millió 
fölé emelkedett, ami a gazdasági szegmensben a második legnagyobb 
növekedés volt.  

 

LÁTOGATOTTSÁGI ADATOK 
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(Gazdasági portálok: portfolio.hu, napi.hu, penzcentrum.hu, privatbankar.hu, vg.hu, tozsdeforum.hu, bankmonitor.hu, piacesprofit.hu – Forrás: DKT 2017, teljes év) 

  

http://mfor.hu/


Az mfor.hu közönsége  

57 %     férfi        (aff: 116) 

95 %     25+  (aff: 116) 

36%   Esomar AB (aff: 155) 

29%   diplomás (aff: 132) 

44% nagyvárosi (aff: 117) 

Forrás: Gemius DKT/gX 2017/06 (15+ belföldi közönség), közönség összetétel, multiplatform total adat 

 



INTERJÚK 

Varga Mihály, 
Nemzetgazdasági miniszter 

Vida József, a Takarékbank 
vezérigazgatója 

Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak 
Országos Szövetsége elnöke 

Jelasity Radován, az Erste Bank 
Magyarország vezérigazgatója 

Oszkó Péter, volt 
pénzügyminiszter, befektető 

Szijjártó Péter külgazdasági 
miniszter 

http://mfor.hu/
http://mfor.hu/cikkek/makro/Ennel_nagyobb_pusztitast_nem_lehet_vegezni_az_orszagban.html?page=1
http://mfor.hu/cikkek/vallalatok/Vida_Jozsef__Neha_ugy_erzem_magam__mint_egy_Terminator_filmben.html
http://mfor.hu/cikkek/vallalatok/Gyorsabban_kifizetik_az_allamot__mint_terveztek.html
http://mfor.hu/cikkek/makro/Szijjarto__Csak_hazug_erveket_kapok.html
http://mfor.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/Munkaerohiany__Elcsabitott_dolgozok______Itt_egy_lehetseges_valasz.html?utm_source=mforfooldal&utm_medium=Direct
http://mfor.hu/cikkek/makro/Varga_Mihaly__jovore_nagyot_ugorhatunk_a_versenykepessegi_listakon.html


IDÉZETTSÉG A MAGYAR MÉDIÁBAN 

http://mfor.hu/


ANIMÁCIÓS FILMAJÁNLAT - minta 

Az animációs videókhoz 
szükséges forgatókönyvet, 
szöveget, jeleneteket, 
karaktereket a Megrendelővel 
egyeztetve készítjük.  

A videókat a YouTube-ra 
töltjük fel, a Megrendelő 
szabadon rendelkezhet vele 
utána. A videókat rövid (pár 
mondatos) cikk keretében az 
oldalon, a címlapon is 
megjelentetjük, Facebookon 
megosztjuk. 
 

http://mfor.hu/


NATÍV ÉS PR-CIKKEK 

• Az új oldal designjában hangsúlyosabb lesz az egyes cikkek 
megjelenése, így a natív vagy PR-cikkeké is. 
 

• A brandelt főoldali boxban a natív cikkek linkjét hetente tudjuk 
cserélni. A natív tartalmak a megrendelővel folyamatos 
egyeztetésben és jóváhagyásával készülnek.  

 

 

6 NATÍV CIKKBŐL 
ÁLLÓ SOROZAT 
ÁR: 1 250 000 Ft 
 
 
PR-CIKK  
LISTAÁR: 450 000 Ft 

 

http://mfor.hu/


ROVATSZPONZORÁCIÓ* 

• Listaárak létező rovatok szponzorációjára: 715-790 000 Ft/hét 
• Elérés: 170 000 AV, 55 000 UV/hét 

 
• Új rovat indítása (net-net ár): 2 250 000 Ft/hónap 
• Elérés (minden oldalon kiemelt új rovat): 1 000 000 AV, 250 000 

UV/hónap 
 

 *A rovatban a szerkesztőségi cikkek mellett a szponzor cikkei, megszólaló szakértői szerepelnek, közösen kialakított tematikával 

  

http://mfor.hu/


DISPLAY MEGJELENÉSEK 
 

 
Felület 

 
 

Platform 

 
 

Formátum 

 
 

Időszak/Megjelenési 
egység 

 
 

Nettó listaár 
(ÁFA nélkül) 

 
Minden oldal 

 
All in 

(desktop+tablet+mobil) 
300*250 / 728*90  

 
hét 

 
895 000 Ft 

 
Minden oldal 

 

 
All in 

(desktop+tablet+mobil) 
 

300*600 

 
hét 

 
1 100 000 Ft 

 
Minden oldal 

 
All in 

(desktop+tablet+mobil) 
970*250 

 
hét 

 
1 300 000 Ft 

 
Minden oldal 

 
All in 

(desktop+tablet+mobil) 

 
Doubledecker 

(970*415) 

 
hét 

 
1 400 000 Ft 

 
Cikkoldalak 

 
All in 

(desktop+tablet+mobil) 

 
640*360 (lead 

alatt) 

 
hét 

 
1 190 000 Ft 

Minden megjelenésre 50 % kedvezményt biztosítunk állandó hirdetőnknek 

http://mfor.hu/


PR/NATÍV MEGJELENÉSEK 
 

Megjelenés helye 
 

Kreatív 
 

Mennyiség 
 

Nettó listaár (ÁFA 
nélkül) 

 
Kiemelés a főoldalon, 

megosztás Facebookon, X-szel 
jelölve 

 
PR CIKK: Hírfolyamban a cikk; 

Cikkoldal jobb hasábban cím-kép-
lead megjelenik 

1 db/hét 

 
 

450 000 Ft 

 
Kiemelés a főoldalon, 

megosztás Facebookon 
(szerkesztőségi tartalom) 

 
NATÍV CIKK: Hírfolyamban a cikk; 
Cikkoldal jobb hasábban cím-kép-

lead megjelenik 
1 db/hét 

 
 

750 000 Ft 

 
Kiemelés a főoldalon, 

megosztás Facebookon 
(szerkesztőségi tartalom) 

 
NATÍV CIKK: Hírfolyamban a cikk; 
Cikkoldal jobb hasábban cím-kép-

lead megjelenik 
6 db/6 hét 

 
 

1 250 000 Ft (Egyedi 
net net ár, nem listaár!) 

 
 

Új rovat indítása 

 
All in 

(desktop+tablet+mobil) 

 
 

Egy hónap/egyedi 

 
2 250 000 Ft (Egyedi 

net net ár, nem listaár!) 
 

http://mfor.hu/


Kapcsolat: Pásztor András, ügyvezető 
pasztor@mfor.hu 

+36 30 545 0158 
 

Áraink a publikálás napjától visszavonásig érvényesek és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
A Menedzsment Fórum Kft. a változtatás jogát fenntartja. Az ajánlatban felhasznált 
képek illusztrációk. Az ajánlatban szereplő becsült adatokat Digitális Közönségmérési 
Tanács – OLA, gemius/Ipsos Audience eredmények alapján határoztuk meg. Az 
ajánlatban foglalt információk a Menedzsment Fórum Kft. tulajdonát képezik. Az 
ajánlatban foglalt adatok bizalmas jellegűek és az ajánlat megtétele céljából az 
ajánlat címzettjének kerülnek átadásra. Az ajánlat címzettje tudomásul veszi, hogy 
nem jogosult az ajánlatban foglalt adatokat, a feleken kívülálló harmadik személynek 
átadni vagy harmadik személynek hozzáférhetővé tenni. Ellenkező esetben az ajánlat 
címzettje tudomásul veszi, hogy a Menedzsment Fórum Kft.  az adatot jogosulatlanul 
átadóval vagy az adatot felhasználóval szemben kártérítési követeléssel élhet.  

mailto:pasztor@mfor.hu
mailto:pasztor@mfor.hu
mailto:pasztor@mfor.hu
http://mfor.hu/

