Rólunk
A HG Media cégcsoport tagjaként több mint, 20 éves tapasztalattal
rendelkezünk a véleményformáló és -alkotó felső társadalmi rétegek,
valamint egyes szűk, más eszközökkel nehezen elérhető célcsoportok
elérésében.
Számos niche magazin és márkamagazin, sikeres és díjnyertes szakmai és
tömeg rendezvények tartoznak portfoliónkba.
2020-ban kiemelt hangsúlyt fektettünk az online portfolió fejlesztésére,
ennek eredményeképp számos portált indítottunk, vagy fejlesztettünk.

Több évtizedes tartalom-előállítói tapasztalattal, új, profi online
szakemberekkel kiegészülve nyitottunk új fejezetet a kiadó életében.
Minden eddigi termékünkhöz hasonlóan portáljainkkal jól szegmentált
olvasói rétegeket célzunk meg.

Hamuesgyemant.hu
TARTALOM ÉS MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

A hamuesgyemant.hu igényes, letisztult oldal, napi átlagosan 15–20
frissülő tartalommal.
A könnyed szórakoztató hírektől a hosszabb, gondolatébresztő írásokon
át, a közkedvelt, saját gyűjtésű összefoglalókig minden megtalálható.
Mindez minden esetben képhangsúlyos környezetbe ágyazva.

CÉLCSOPORT
A hamuesgyemant.hu olvasójának fontos, hogy milyen
programokra érdemes áldozni az idejéből, a világ mely tájai
nyűgözhetik le, mely tárgyak könnyíthetik vagy épp színesíthetik
az életét, és kikre érdemes odafigyelni a véleményvezérek,
szakértők közül.
Azokat a jó ízlésű olvasókat szólítjuk meg, akik pozitívan és
nyitottan tekintenek a világra, az újra. Minőségi ételekre, italokra,
szórakozásra, testi-lelki egészségre, élményekre vágynak, új
ismeretekre tennének szert.

Látogatottsági adatok*
Heti látogatottsági adatok
Real User: 60 000 RU
ATS: 2m 50s
Demográfiai adatok:
Nők: 52 %
Férfiak: 48 %
Az olvasótábor 70%-a magasan iskolázott.
Esomar ABC – 62%
Nagyvárosi (10 000 fő fölötti) – 75%
Platformok:
Mobil: 90%
Desktop: 9%
Tablet: 1%
*2021. DKT mérések alapján

Termékpromóció
tartalomgyártással
támogatva
• Cikksorozat összeállítása adott
alrovatban egy termék / tárgy köré
„építve”
• A termék képének, linkjének az
elhelyezése a cikkben
• Social media támogatás Facebook-on és
Instagram-on és hírlevél

Példa: Kávé – A hónap témája
• 1. Kávé történetének a bemutatása
• 2. Kávé és az egészség kapcsolata
• 3. Aktualitás hírek a nagyvilágból

• 4.A brand újdonságainak bemutatása

Haszon.hu
TARTALOM ÉS MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

Haszon.hu
A gazdasági
hírportál

A kis- és középvállalkozások online magazinja.
A legfrissebb hírek pénzügyekről, hitelekről, adózásról, gazdasági
tendenciákról. Minden egy helyen, amiről egy vállalkozás vezetőjének tudnia
érdemes.
Célcsoport:

30-65 évesek, akik KKV vállalkozások tulajdonosai vagy döntéshozói.

Rovatstruktúra:
Megkeresni

Megőrizni

Megduplázni

Bank

Világ

Tőzsde

Adó

Makrogazdaság

Deviza

Könyvelő

Piacok

Pályázat

Távközlés

Rezsi

Hitel

Munka

Öngondoskodás

Siker

Autó

Biztosítás

Környezetvédelem

Reklám

Nyugdíj

Ipar 4.0

Jog

Utazás

Tudás

Fogyasztóvédelem

Lifestyle

Szakértő

Látogatottsági adatok*
Heti látogatottsági adatok
RU: 50 000 RU
ATS: 1m 57s
Demográfiai adatok:

Nők: 47 %
Férfiak: 53 %
Esomar ABC: 70%
18 -59: 70%.
Platformok:
Mobil: 80%
Desktop: 19 %
Tablet: 1%
*2021. DKT mérések alapján

Ifaktor.hu
TARTALOM ÉS MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

iFaktor.hu
Az influenszer
hírportál

Az iFaktor.hu először a magyar médiapiacon szakít a Blikk, Bors és egyéb
bulvár- és sztárokról szóló magazinok tartalomelőállítási hagyományaival, és
elsődlegesen a 4 nagy közösségi platformon (Facebook, Insta, TikTok,
YouTube) sztárnak számító influencerekre (magyar és külföldi) koncentrál.
Az iFaktor az a portál, amely:
➢ Kedvencévé válhat bárkinek, aki érdekes és szórakoztató tartalmakra vágyik
az influenszerek világából
➢ Olvasóink elsősorban a közösségi médiát gyakran használó fiatalok
➢Hírportál, ami összegyűjti az influenszer tartalmakat
➢ A fiataloknak itt lehetőségük van a megszokott kedvenceik mellett új arcokat
megismerni, nem maradnak le semmilyen tartalomról
➢Rövidtávú célunk, hogy mi legyünk a 18-49 éves korosztály legnépszerűbb
bulvár oldala Magyarországon, mert mi olyan témákkal és sztárokkal
foglalkozunk, amik és akik valóban érdeklik őket.

MIÉRT AZ INFLUENSZEREK?
Jelentősen nőtt minden közösségi oldal látogatottsága, és az ott eltöltött idő
mennyisége, az influenszerek tartalmai pedig minden korábbinál
keresettebbek lettek.
A 35 év alatti generáció szemében már nem a televízió csatornák, hanem az
influenszerek közösségi oldalai azok, amelyeket napi szinten felkeresnek.

Egy 2019-es kutatás szerint az Y és Z generáció tagjai akár napi másfél órát,
átlagban mintegy 30-45 percet töltenek kedvenc influencereik követésével.

Látogatottsági adatok*
Heti látogatottsági adatok
Real User: 120 000 RU
ATS: 1m 58s
Demográfiai adatok:
Nők: 60 %
Férfiak: 40 %
Az olvasótábor 65%-a magasan iskolázott.

Esomar ABC1 – 40%
Nagyvárosi – 74%
Platformok:
Mobil: 89%
Desktop: 10%
Tablet: 1%

*2021. DKT mérések alapján

Márkaépítés
influenszerek
bevonásával
Ajánlat:
Termékpromóció a Facebook és
az Instagram segítségével
1. A megfelelő influenszerek

kiválasztása az ügyfél elgondolásai
alapján:
https://ifaktoragency.hu/influencers/

2. A termékről szóló kampány anyag
elkészítése
3. Az influenszerek saját követő
táborukkal megosztva reklámozzák a
terméket

Példa:
TÖRLEY – Limóza
Kiindulópont:
A kampány célja, hogy népszerű influenszerek bevonásával népszerűsítse a
Törley limózát, azaz a pezsgőlimonádé műfaját. A kampányt márciusra, a
tavasz ébredésének időszakára tervezzük, amikor a fogyasztókban megérik a
vágy a friss gyümölcsös, üdítő ízek után.
Koncepció:
A négy hetes kampányunk központi arca egy koktélkeverésben jártas
influenszer, aki 4 másik influenszert lep meg márciusi névnapjukon vagy
születésnapjukon a Törley pezsgőlimonádéival.
Kampány: Felköszöntő videók
Négy videót készítünk, amelyben főszereplőnk négy ünnepeltet köszönt fel
a Limóza koktéllal. Mindegyik influenszert saját otthonában látogatja meg,
magával viszi az alapanyagokat, és ott helyben készíti el az alkoholos frissítőt,
ezzel is bizonyítva, hogy gyerekjáték az egész folyamat.
Minden influenszernek más típusú limózát készít (kinek citrusosat, kinek
erdei gyümölcsöset stb.), amihez rövid indoklást is mond, hogy az adott
ízvilág miért illik legjobban az adott influenszerhez, hasonlóképpen, ahogy a
parfümök illatvilágát szokták megindokolni.
Az elkészült videók kikerülnek a főszereplőnk és a meglátogatott
influenszerek felületeire, akik a videók mellett storyban is megosztanak
képeket az eseményről.

Drive.hu
TARTALOM ÉS MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

Legyen szó külföldről vagy belföldről, szárazföldi, légi vagy vízi
helyváltoztatásról, városi kalandokról vagy a természet felfedezéséről,
programokról, evés-ivásról jó helyeken és persze az utazáshoz szükséges

hasznos holmikról és tudnivalókról… a drive.hu igazi felfedezőként, a
kíváncsi utazó úti társaként segít.

CÉLCSOPORT
A drive.hu célcsoportja 25 – 80 év között mindenki, aki szívesen
utazik, próbálja ki a helyi gasztronómiát és tölti idejét a szabadban
barátaival, családjával.
Családi programok, utazási tippek, sport és kulturális
rendezvények oldalaként széles spektrumú olvasó táborral
rendelkezik az oldal.

Látogatottsági adatok*
Heti látogatottsági adatok
Real User: 14 000
Demográfiai adatok:
Nők: 55%
Férfiak: 45%
Az olvasótábor 72%-a magasan iskolázott.
Esomar ABC – 70%
Platformok:
Mobil: 88%
Desktop: 10%
Tablet: 2%
*2021. DKT mérések alapján

Brandépítés
tartalomgyártással
támogatva
Példa: „Brand” jegyében
1. Több hetes cikksorozat
2. A brand modelljeinek bemutatása
kiemelve a fontosabb
karakterjegyeket
Előnyök:
1. A Drive.hu olvasói bővíthetik
tudásukat a brand kínálatával
kapcsolatban

2. Információt kapnak, milyen típusú
modell milyen utazásokra ajánlott
3. A cikkekben elhelyezett linkkel
azonnal elérhetik a brand oldalát
további infrmációkért

Köszönjük a figyelmet!
Beszélgessünk!
*2021.01., DKT mérések alapján

1024 Budapest Margit körút 5. A. ép. 3. em. 1.
E-mail: hirdetes@kodmedia.hu

