Mfor.hu médiaajánlat

2020. 05. 08.

A HITELES FORRÁS
•

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 840 000 látogató és több
mint 2,5 millió oldalletöltés*

•

Tucatnyi népszerű kalkulátor **

•Forrás: DKT, 2020. 01-04. hó
•**Bér, nyugdíj, szabadság, cafeteria, csed, csok, kiva, kata, ingatlanbérbeadás, hitel, stb.

Látogatottság

havi átlag UV 2020 01-04. hó: 840 ezer

havi PI átlag: 2,5 millió

Havi átlag 840 ezer látogató

napi UV átlag: 58 ezer
heti együttes UV: 310 ezer
heti átlagos PI: 600 ezer

Átlagosan havi 2,5 millió
oldalletöltés

Forrás: DKT 2020. január-április

Az mfor.hu közönsége
53 %

nő

(aff: 116)

67%
67 % 18-59
18-59év
éves(aff: 116)
36%
34% Esomar
EsomarABC1
AB (aff:
(aff:
155)
155)
29%
27% diplomás
diplomás (aff:
(aff: 132)
132)

41%
74% városi
nagyvárosi
(aff: 117)
(aff: 117)
Forrás: Gemius DKT/gX 2020/01 (15+ belföldi közönség), közönség összetétel, multiplatform total adat

INTERJÚK

Varga Mihály, Nemzetgazdasági
miniszter

Oszkó Péter, volt
pénzügyminiszter, befektető
Jelasity Radován, Erste Bank
Magyarország CEO

Vida József, a Takarékbank
vezérigazgatója

Lantos Csaba, nagybefektető

Szijjártó Péter külgazdasági
miniszter

IDÉZETTSÉG A MAGYAR MÉDIÁBAN

ANIMÁCIÓS FILMAJÁNLAT
Az animációs videókhoz
szükséges forgatókönyvet,
szöveget, jeleneteket,
karaktereket a Megrendelővel
egyeztetve készítjük.
Ár: 450 000 Ft + ÁFA*
REFERENCIA videókhoz link

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.

* Az ár függ a film hosszától, az egyeztetési körök számától, és a megrendelt darabszámtól is

VIDEÓ
Interjú rendezvény bevágással:

Rövid tematikus összeállítások:
http://privatbankar.hu/vasarlo/tenyleg-6-evvel-tovabbel-aki-bajuszt-noveszt-313688 - az
egészségügyről
http://privatbankar.hu/karrier/a-vilag-legdurvabb-csaloite-megvenned-a-szabadsag-szobrot-vagy-egyhidat-314116
http://privatbankar.hu/vasarlo/katasztrofa-a-boltokbanhogy-tunhet-el-egyik-naprol-a-masik-egyalapelelmiszer-a-polcokrol-313762

További videók itt találhatók

Árlista
Megjelenés helye:

Kreatív

Mennyiség

Listaár*

Kiemelés a főoldalon, megosztás
Facebookon, X-szel jelölve

PR CIKK: Hírfolyamban a cikk;
Cikkoldal jobb hasábban kiemelve cím-képlead megjelenik

1 db/hét

650 000 Ft

Kiemelés a főoldalon, megosztás
Facebookon (szerkesztőség által
készített tartalom)

NATÍV CIKK: Hírfolyamban a cikk;
Cikkoldal jobb hasábban kiemelve cím-képlead megjelenik

1 db/hét

750 000 Ft

Megjelenik a hírfolyamban,
kiemelés nincs (Példa itt)

SZAKÉRTŐI TARTALOM (nem PR!): A külső
szerző neve és cége feltüntetésre kerül, a
cikkben jelezve, hogy márkázott a tartalom

1db/hónap

65 000 Ft**

Kiemelés a főoldalon, megosztás
Facebookon (szerkesztőségi
tartalom)

NATÍV CIKKSOROZAT: Hírfolyamban a cikk;
Cikkoldal jobb hasábban kiemelve cím-képlead megjelenik

6 db/6 hét

2 500 000 Ft

* Az árak ÁFA nélkül értendőek
** Nettó ár, nem listaár
A natív és PR-cikkek kiemelést kapnak a site fő- és a cikkoldalain egyaránt: cím, kép, lead szerepel egy hétig mindkét helyen, különböző
pozíciókban. A jobb hasáb cím-kép-lead heti átlagos UV száma: 300 000, AV: 600 ezer.

Teljes árlista

Az mfor.hu hivatalos médiaértékesítője az atmedia Kft.
Az árak ÁFA nélkül értendőek

Kapcsolat
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.

Kapcsolat: Pásztor András
pasztor@mfor.hu
+36 30 545 01 58

