BESTOFCAFE.HU

MÉDIAAJÁNLAT

„Egy oldal, nagy
lehetőségekkel!”

bestofcafe.hu@gmail.com

MÉDIAAJÁNLAT BESTOFCAFE.HU

Tartalom
Bemutatkozás .......................................................................................................................................... 3
Tartalmi elemek....................................................................................................................................... 3
A Bestofcafe.hu értékei ........................................................................................................................... 3
Miért érdemes a Bestofcafe.hu-n hirdetni? ............................................................................................ 3
Látogatottsági mutatók ........................................................................................................................... 4
Kiadó hirdetési helyeink .......................................................................................................................... 5
Fizetett, marketing célú cikk megjelentetése ......................................................................................... 6
Zárszó ...................................................................................................................................................... 7

2

MÉDIAAJÁNLAT BESTOFCAFE.HU

Bemutatkozás
A Bestofcafe.hu ismeretterjesztő portál, mely 2012-ben indult útjára, első sorban azzal a céllal, hogy
különféle érdekes, közkeletű témákban, igényes olvasnivalót kínáljon közönségének.

Tartalmi elemek
Tartalmi elemeit tekintve igencsak szerteágazó és széles spektrumon mozgó témaköröket dolgoz fel,
leglátogatottabb rovataiként az Életmód, egészség, a Receptek, a Tudomány, a Horoszkóp és a
Misztika jelölhetőek meg.

A Bestofcafe.hu értékei
- Igényes, egyedi, rendszeresen frissülő, dinamikusan bővülő tartalom.
- Túlnyomórészt középkorú, intellektuális beállítottságú célcsoport, akik nyitott világszemlélettel
rendelkező nők.
- Látogatóink többsége városlakó (nagyrészt budapesti), valamint rendszeres internethasználó.
- Energikus, fiatal, barátságos fejlesztői csapat.

Miért érdemes a Bestofcafe.hu-n hirdetni?
- Rendkívül rugalmas hirdetési lehetőségek, piaci viszonylatban igen kedvező ár, könnyen átlátható
elszámolás, jelentős kedvezmények.
- A rendszeres párbeszédre és hosszútávú, gyümölcsöző üzleti együttműködésre való törekvés.
- Bármely hirdetési hely egy éves bérlése esetén, igény szerint, egy marketing célú cikk (PR-cikk),
melyet a PR-cikkekre vonatkozó szabályainknak megfelelően kezelünk, megjelentetése ingyenes, fél
éves szerződés esetén pedig fél áron érhető el.
- Hirdetéseinket nem rotáltatjuk, tehát a bérelt helyen kizárólag a bérbevevő partnerünk hirdetései
jelennek meg.
- Az oldal látogatottsága és így a hirdetések megjelenítési mennyisége is az idő előrehaladtával
dinamikusan növekszik az eddigi tapasztalataink alapján, de egy adott időszakra már megváltott hely
(például 12 hónapra) kondíciói, a bérlési időszak lejártáig az adott hirdető partner számára nem
emelkednek, tehát semmilyen plusz költséget nem jelent az egyre növekvő megjelenítési szám!
- A kiváló SEO-nak köszönhetően az oldal számos, a hirdetők számára akár üzleti előnyt is jelentő,
kulcsszóra a Google találati listáján első helyeken való szereplése.
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Például:
Az „érdekes szállodák” kifejezésre a Google találati listáján 1. helyen az „Érdekes szállodák a
nagyvilágból” című cikk, ahogy azt az alábbi Screen shot is prezentálja. (Ez tehát igen előnyös lehet
például egy, a szálloda iparban tevékenykedő, vagy abban érdekelt hirdetőnknek.)

- Az oldal látogatottságának 8%-a csaknem 100 különböző külföldi országból történik, ebből közel 50ből, de főként a környező országokból rendszeres, így tehát mind a budapesti (hisz onnan van a
látogatásaink legnagyobb része) kis- és középvállalkozásoknak, mind globális érdekeltségekkel
rendelkező cégeknek, megéri a Bestofcafe-n rendszeresen hirdetni, hiszen számukra igen
gyümölcsöző lehetőségeket rejt a weboldal.

Látogatottsági mutatók
Átlagos havi látogatottságunk jelenleg a következőképpen alakul:
Megtekintések (hirdetés megjelenítések): min. 480 000
Látogatások: min. 135 000
Egyedi látogatók: min. 80 000
Tehát jelenleg hirdetőinknek éves szinten, hirdetésenként, garantáltan, minimum 5 760 000
megjelenítést tudunk stabilan biztosítani, valamint, hogy hirdetése legalább 960 000 egyedi
látogatóhoz (személyhez) jut el, több mint 1 620 000 alkalommal.
Jelen látogatottsági statisztikáinkat a Google Analytics-re alapozva közöljük, ezek az alábbi, 2016 őszi,
30 napos statisztikáinkból is kiolvashatóak:
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Kiadó hirdetési helyeink
Áraink bruttó árak, tehát a ténylegesen fizetendő összeget jelzik. Számlát fizetéskor áll módunkban
kiállítani.

Fő menüsor alatti
superbanner

Jobb oldali Large
Rectangle (minden
cikkoldalon)

970x90 px

(medium banner)

300x250 px

(medium banner)

Cikk közi harmadik
billboard

370 500 Ft/
3 hó

702 000 Ft/
6 hó

1 326 000 Ft/
év

0,27 Ft/megjelenítés

0,26 Ft/megjelenítés
5% kedvezmény

0,24 Ft/megjelenítés
10% kedvezmény

0,23 Ft/megjelenítés
15% kedvezmény

40 000 Ft/
hó

114 000 Ft/
3 hó

216 000 Ft/
6 hó

408 000 Ft/
év

0,081
Ft/megjelenítés

0,079 Ft/
megjelenítés
5% kedvezmény

0,075 Ft/
megjelenítés
10% kedvezmény

0,070 Ft/
megjelenítés
15% kedvezmény

130 000 Ft/
hó

370 500 Ft/
3 hó

702 000 Ft/
6 hó

1 326 000 Ft/
év

0,27 Ft/megjelenítés

0,26 Ft/megjelenítés
5% kedvezmény

0,24 Ft/megjelenítés
10% kedvezmény

0,23 Ft/megjelenítés
15% kedvezmény

87 000 Ft/
hó

247 950 Ft/
3 hó

469 800 Ft/
6 hó

887 400 Ft/
év

0,18 Ft/megjelenítés

0,17 Ft/megjelenítés
5% kedvezmény

0,16 Ft/megjelenítés
10% kedvezmény

0,15 Ft/megjelenítés
15% kedvezmény

44 000 Ft/
hó

125 400 Ft/
3 hó

237 600 Ft/
6 hó

448 800 Ft/
év

0,09 Ft/megjelenítés

0,09 Ft/megjelenítés
5% kedvezmény

0,08 Ft/megjelenítés
10% kedvezmény

0,07 Ft/megjelenítés
15% kedvezmény

40 000 Ft/
hó

114 000 Ft/
3 hó

216 000 Ft/
6 hó

408 000 Ft/
év

0,081
Ft/megjelenítés

0,079 Ft/
megjelenítés
5% kedvezmény

0,075 Ft/
megjelenítés
10% kedvezmény

0,070 Ft/
megjelenítés
15% kedvezmény

54 000 Ft/

153 900 Ft/

291 600 Ft/

550 800 Ft/

336x250 px

Cikk közi, kép alatti
300x250 px
első billboard

Cikk közi második
billboard

130 000 Ft/
hó

300x250 px

(medium banner)

Jobb oldali half
page add

300x600 px

Alsó leaderboard

728x90 px
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Alsó superbanner

Alsó MEGA banner

Cikkekben
szöveges link
elhelyezése a
bevezető és a
főkép között
(mobilon is látszik)

970x90 px

970x250

hó

3 hó

6 hó

év

0,11 Ft/megjelenítés

0,11 Ft/megjelenítés
5% kedvezmény

0,10 Ft/megjelenítés
10% kedvezmény

0,09 Ft/megjelenítés
15% kedvezmény

60 000 Ft/
hó

171 000 Ft/
3 hó

324 000 Ft/
6 hó

612 000 Ft/
év

0,13 Ft/megjelenítés

0,12 Ft/megjelenítés
5% kedvezmény

0,11 Ft/megjelenítés
10% kedvezmény

0,1 Ft/megjelenítés
15% kedvezmény

100 000 Ft/
hó

285 000 Ft/
3 hó

540 000 Ft/
6 hó

1 020 000 Ft/
év

0,21 Ft/megjelenítés

0,20 Ft/megjelenítés
5% kedvezmény

0,19 Ft/megjelenítés
10% kedvezmény

0,18 Ft/megjelenítés
15% kedvezmény

100 000 Ft/
hó

285 000 Ft/
3 hó

540 000 Ft/
6 hó

1 020 000 Ft/
év

0,21 Ft/megjelenítés

0,20 Ft/megjelenítés
5% kedvezmény

0,19 Ft/megjelenítés
10% kedvezmény

0,18 Ft/megjelenítés
15% kedvezmény

1 db

Oldalunkon lehetőség van teljesen egyedi elképzelések teljesítésére is, ez esetben külön, testre
szabott ajánlatot dolgozunk ki. Forduljon hozzánk bizalommal!

Fizetett, marketing célú cikk megjelentetése
Oldalunkon lehetőség van marketing célú cikkek megjelentetésére (közismert néven PR-cikk), ám
irányelveink némileg eltérhetnek a megszokottól. Mivel fontos számunkra az olvasóink felé vetített,
informatív tartalom, ezért az alábbi tematikájú cikkek megjelentetését szorgalmazzuk:
Formailag:
- 1-2 mondatos bevezető + minimum egy, 500 px széles kép.
- Minimális terjedelem: 1,5 Word oldal, 11-es betűméret mellett, maximum: 10 Word oldal.
Tartalmilag:
- A cikk mindenképpen a tevékenységével kapcsolatos témát dolgozzon fel és csak a végén mutassa
be a céget röviden, vagy annak elérhetőségeit, esetleg bannerét.
Példa: Ha valakinek fodrász szalonja van, akkor cikkében taglalhat például hajápolási tanácsokat
(tehát, ami önmagában is nagyon hasznos tartalom egy olvasónak), majd annak végén, forrásként,
vagy támogatóként bemutathatja cégét, tevékenységeit, néhány sorba kifejtheti ajánlatát, vagy akár
egyszerűen csak megjelentetheti bannerét, reklámját.
Marketing célú cikk megjelentetésének kondíciója: egyszeri, 50 000 Ft/cikk, mely összeg egyben a
főoldalon, 48 órán keresztüli első helyet biztosít. Az ár bruttó érték.
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Lehetőség van cikksorozat megjelenítésére is, például az előbbi fodrászati témánál maradva,
havonta, vagy hetente megjelenítjük a küldött cikkeket hajápolási témában, a szponzor
megjelölésével. Ebben az esetben testre szabott ajánlatot dolgozunk ki.
Amit cserébe mi nyújtunk:
- A reklámozóink által publikált cikk a bestofcafe.hu jelenlegi tulajdonosi fennállása mellett, biztosan
fent marad az oldalon a fizetett időtartam lejártát követően is, egy, a témájának megfelelő rovat
berkein belül, ugyanúgy kezelve, mint bármely más cikket, így tehát a reklám is „örökösen” tárolódik
a cikkel annak oldalán, vagyis csak tulajdonos váltás, vagy az oldal megszűnése esetén kerülhet ki a
tartalomból. (Természetesen, mindez csak az esetben van így, ha a megrendelő nem rendelkezik
másként, tehát, ha kívánja, kérésére azonnal eltávolítjuk az anyagot.)
- A kiváló SEO-nak köszönhetően a keresők igencsak preferálják a Bestofcafe -t, így a rajtunk
megjelenő és tartósan jelen lévő cikkek gyakorta szerepelnek a találati lista első helyein, vagy
legalább is igen jó pozíciókban. Természetesen, mivel e pozíció tőlünk független tényezők miatt is
cikkenként nagyon változó lehet, így ilyesmire nem tudunk garanciát vállalni, tehát ajánlatunk részét
sem képezi a marketing célú cikk jó helyezésének elérése a keresők találati listáján.

Zárszó
Tájékoztatjuk kedves érdeklődőinket, hogy oldalunkon csak olyan jellegű hirdetések jeleníthetőek
meg, melyek semmilyen jogszabályt, közerkölcsöt, személyt, etnikai csoportot vagy csoportosulást,
politikai elkötelezettséget, vagy vallási meggyőződést nem sértenek, illetőleg, melyeket a
bestofcafe.hu mindenkori tulajdonosi köre jóváhagy. Bármilyen szabálysértés esetén a hirdetések
azonnali eltávolításának jogát minden körülmények között fenntartjuk!
A jelen ajánlatban szereplő áraink 2016. november 1-étől visszavonásig érvényesek!
Bármilyen kérdéssel, kéréssel, vagy ajánlattal kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!
Elérhetőségünk: bestofcafe.hu@gmail.com
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