Médiaajánlat
A Diagnózis weboldal 2010. február 1-jén indult. Az oldalon olvasmányos
formában, képekkel illusztrálva érhetők el napi frissítésű híreink, cikkeink és
betegtájékoztatóink. A honlapon számos szolgáltatás elérhető. Kiemelkedő
fontosságú állásmodulunk, illetve szakorvosainktól és szakértőinktől történő
kérdezés lehetősége, mely vonzza a tájékoztatásra vágyó érdeklődőket, mind az
orvoslás területén dolgozókat egyaránt.

Banner helyek a diagnozis.hu-n:
A Diagnózis fő- és aloldalain egyaránt lehetséges a banner elhelyezés.

Főoldali bannerek és árazásuk:*

Méret

Egyedüli
hirdetőként

Rotációs banner

SuperBanner

950 x 90

50.000 Ft/hó

40.000 Ft/hó

TopBanner

640 x 90

30.000 Ft/hó

25.000 Ft/hó

BillBend

300 x 110

20.000 Ft/hó

15.000 Ft/hó

BillBoard

300 x 225

30.000 Ft/hó

25.000 Ft/hó

ContentBanner

468 x 120

25.000 Ft/hó

20.000 Ft/hó

Aloldali bannerek és árazásuk:*
A feltüntetett árak az összes aloldalon, egy időben történő megjelenésre
vonatkoznak!

Méret

Egyedüli
hirdetőként

Rotációs banner

SuperBanner

950 x 90

60.000 Ft/hó

50.000 Ft/hó

ContentBanner

468 x 120

35.000 Ft/hó

30.000 Ft/hó

Square

200 x 200

30.000 Ft/hó

25.000 Ft/hó

BillBend

300 x 110

25.000 Ft/hó

20.000 Ft/hó

BillBoard

300 x 225

35.000 Ft/hó

30.000 Ft/hó

*Az itt felsorolt áraink csak tájékoztató jellegűek, a mindenkori áfát nem
tartalmazzák!
Árajánlat kérése során egyedi árazási módszert alkalmazunk.
Az árakat esetlegesen módosító tényezők:
● a hirdetési ciklus hossza,
● az oldalon történő megjelenés helye,
● a rotáció mértéke.

A diagnozis.hu főoldala

A diagnozis.hu aloldala:

A két BillBend helyén egy BillBoard is elhelyezhető.

A diagnozis.hu aloldala belépés után:

A két BillBend helyén egy BillBoard is elhelyezhető.

PR cikkek megjelentetése:
Honlapunkon PR cikkek megjelentetésére van lehetőség. A cikkek megírása
oldalunk szerkesztőinek feladata, melyet az Önök által rendelkezésünkre
bocsátott információk alapján készítenek el. A PR cikk mellé illusztráció
csatolható, fénykép illetve videofelvétel formájában. A heti megjelenésű cikkek
maximum 5000 karaktert tartalmazhatnak. A cikkek nyitó oldali kiemelt
formában kerülnek megjelenítésre, mindig az első helyek egyikén.
A PR cikk ára: 50.000-150.000 Ft/hét

Az itt felsorolt áraink csak tájékoztató jellegűek, a mindenkori áfát nem
tartalmazzák!
Amennyiben médiaajánlatunk felkeltette érdeklődését,
árajánlatunkat a marketing@diagnozis.hu címen!
Az ajánlat érvényességi ideje: 2010. február 1-től visszavonásig.

kérje

egyedi

