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Médiaajánlat

REVIZOR

2008-es alapítás óta a hazai kulturális újságírás meghatározó, független szakmai kritikai fóruma 

kizárólag kritikai tartalmi szolgáltatás

művészeti ágankét / tematikus rovatonként monitorozott kulturális események ill. termékek (l. színház, 
zene, könyv, film, gyerek, képző, tánc, fesztivál)

napi 4, heti 20, évi 1000 kritika

gyors reagálású on-line megjelenés

szakterületenként ismert és elismert szerzőgárda

folyamatosan frissülő és visszakereshető archívum

magas kultúra orientált prémium célközönség

Port-csoport tagja, kiemelt kritikai partnere, széles körű elérhetőség

havi 60 ezer unique-visitor

Hirdetési felületek heti listaárai

Felső szuper-
banner (fekvő)

Felső szalag-
banner (fekvő)

Oldal-banner 1. 
pozíció (álló)

Oldal-banner 
2-5. pozíció

Méret 920 x 110 pixel 468 x 60 pixel 120 x 240 pixel 120 x 240 pixel

Főoldal + minden 
rovatoldal – 
kizárólagossággal

250 ezer Ft 150 ezer Ft 50 ezer Ft 40 ezer Ft

Főoldal + minden 
rovatoldal – váltóban 
(egy helyen 
maximum 2 banner 
fut egyszerre)

200 ezer Ft 100 ezer Ft 30 ezer Ft 20 ezer Ft

Egyéb megjelenési lehetőségek
 
nyitóoldal designjára való rátelepülés (szponzoráció full megjelenéssel): 2 millió Ft/hó 

színház, film és zene rovatoldalak designjára való rátelepülés: 500 ezer Ft/hét 

egyéb rovatoldalak designjára való rátelepülés: 300 ezer Ft/hét

kiemelt szponzorációs státusz: 5 millió Ft támogatástól (egyénileg egyeztetett feltételek, egyedi 
tartalomszolgáltatás: szakkritikai portfólió)

Egyéb tartalmi szolgáltatásaink

hírlevél – Revizor szerkesztőségétől, a Revizor ajánlásával: 150 ezer Ft/havi, 200 ezer/speciális havi, 100 
ezer Ft/heti
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beszélgetés, közönségtalálkozó a Revizor szervezésében, a Revizor szerzőivel: 150 ezer Ft/alkalom

A feltüntetett árak kész kreatívokra vonatkoznak és ÁFA nélkül értendőek.

A kreatívok leadási határideje a megjelenés előtt két munkanappal.

Felhasználható formátumok: GIF, JPG, Flash vagy HTML.

A kreatívok maximális mérete 50 kByte lehet.

Hosszabb távú vagy speciális formátumú hirdetési szándék esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

Csáki Judit, Miklós Melánia
Jászay Tamás, László Ferenc

szerk@revizoronline.com


