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Leaderboard 728*90 vagy 970*90 hét 390 000 Ft

Medium rectangle (IAB) 300*250 hét 390 000 Ft

Center banner 600*120 hét 390 000 Ft
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Billboard (IAB) 970*250 hét 890 000 Ft

Half Page (IAB) 300*600 hét 890 000 Ft

Roadblock 640*360 hét 1 190 000 Ft

Pushdown (IAB) ** 970*90 => 415 hét 1 090 000 Ft

Sidekick (IAB) ** 300*250 => 850*700 hét 1 090 000 Ft

*A desktop hirdetés mellé minden esetben mobil 300*250 hirdetést kérünk leadni.

**Egy felhasználónak max. 1 alkalommal jelenik meg / mozdítja el az oldalt  hetente

Az árak 2023. május 8-14. között nem érvényesek, erre az időszakra vonatkozó egyedi ajánlatért keresse kapcsolattartóját!
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Mega leaderboard 1220*250 hét 1 090 000

Perspektíva - Statikus** egyedi hét 1 590 000

Perspektíva - Galéria** egyedi hét 1 890 000

Perspektíva - Videó** egyedi hét 1 890 000

Perspektíva - Extra** egyedi hét 2 190 000

Cube 970*250 egyedi hét 1 090 000

Cube 300*600 egyedi hét 1 090 000

Cube 640*360 egyedi hét 1 390 000

*A desktop hirdetés mellé minden esetben mobil 300*250 hirdetést kérünk leadni.

**Egy felhasználónak max. 1 alkalommal jelenik meg / mozdítja el az oldalt  hetente

Az árak 2023. május 8-14. között nem érvényesek, erre az időszakra vonatkozó egyedi ajánlatért keresse kapcsolattartóját!
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PR cikk + kép* egyedi hét 200 000 Ft

Képes és szöveges ajánló egyedi hét egyedi ár

*A desktop hirdetés mellé minden esetben mobil 300*250 hirdetést kérünk leadni.

Az árak 2023. május 8-14. között nem érvényesek, erre az időszakra vonatkozó egyedi ajánlatért keresse kapcsolattartóját!
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Mobil banner - targetálás nélkül 300*250/480*480/640*640 hét 6 Ft/AV

Mobil banner – targetált* 300*250/480*480/640*640 hét 8 Ft/AV

Mobil banner fix 300*250/480*480/640*640 hét 1 090 000 Ft/hét

PR-cikk egyedi hét 300 000 Ft/hét

* Targetálási lehetőségekkel kapcsolatban keresse kapcsolattartóját!

Az árak 2023. május 8-14. között nem érvényesek, erre az időszakra vonatkozó egyedi ajánlatért keresse kapcsolattartóját!



 

 

7

Multiplatform 300*250* 300*250 hét 1 090 000 Ft/hét

Multiplatform PR cikk egyedi hét 450 000 Ft/hét

Teljes portfólió 3 Ft/AV 850 Ft/CT

Multiplatform 300*250 3 Ft/AV

Targetált** 4 Ft/AV

* Leadandó kreatív: 300*250 .jpg, .png vagy .html. A 300*250 felület inventory függvényében eltérő heteken is 

megjelenhet, desktop és mobil platform

**Targetálási lehetőségekkel kapcsolatban keresse kapcsolattartóját!

***Leadandó kreatívok: banner 3 méretben (728*90/970*90, 300*250, 600*120) + **** szöveges link

Az árak 2023. május 8-14. között nem érvényesek, erre az időszakra vonatkozó egyedi ajánlatért keresse kapcsolattartóját!



Heti hírlevél Szerda vagy péntek 18 000 200 000 Ft

Egyetemi hírlevél Szerda vagy péntek 18 000 200 000 Ft
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Méret: PR cikk + kép. Az eduline.hu heti illetve egyetemi hírleveleiben megjelenő hirdetési forma, mely vezethet a PR 

cikkre vagy a hirdetői landing page-re.

Az árak 2023. május 8-14. között nem érvényesek, erre az időszakra vonatkozó egyedi ajánlatért keresse kapcsolattartóját!



 

 

Az árak listaárak, nem tartalmazzák a kedvezményeket és az áfa-t, és forintban értendőek.

A HVG Kiadó Zrt. az árváltoztatás jogát fenntartja. 

A megrendelésekkel kapcsolatban a mindenkor érvényes ÁSZF az irányadó.

A kreatívok elkészítéséhez szükséges specifikációt kérje kapcsolattartójától, vagy érdeklődjön a 

hirdet@hvg.hu e-mail címen.

Egyedi megjelenésekkel és csomagajánlatokkal kapcsolatban keresse kapcsolattartóját!

A garantált megjelenésszám:

- desktoplus: 200 000 AV - heti becsült AV szám, -10% eltérés megengedett.

- mobil: 300 000 AV - heti becsült AV szám, -10% eltérés megengedett.

- multiplatform: 450 000 AV - heti becsült AV szám, -10% eltérés megengedett.
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https://portfolio.hvg.hu/wp-content/uploads/2021/06/HVG-Kiado_hirdetoi_aszf_2019_06_05.pdf
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