
 

 

  
  

Érvényes 2023. január 1-től visszavonásig. 

A médiaajánlatban szereplő tarifák listaárak, azaz nem tartalmazzák 

az ÁFA-t, illetve a kedvezményeket. 

A médiaajánlat online itt tekinthető meg. 

A hirdetések közzétételére az Infinety Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) érvényesek! 

https://infinety.hu/upload/files/infinety_mediaajanlat.pdf
https://infinety.hu/upload/files/Infinety_Invest_Kft._Aszf.pdf
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a) hagyományos display és rich media hirdetések 

 

 
*A site-ok listája folyamatosan bővül. Részletes információkért kérjük, hogy forduljon értékesítő kollégánkhoz az alábbi elérhetőségen: 
sales@infinety.hu 
AV, UV és CT kampány esetében nem garantálható, hogy minden oldalon megjelenik a hirdetés, ezt a fix/idő alapú megjelenések esetében tudjuk 
biztosítani. Fix idő- és célcsoport alapú árainkért kérjük forduljon értékesítő kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségen: sales@infinety.hu 

 

HAGYOMÁNYOS DISPLAY ÉS RICH MEDIA HIRDETÉSEK 

Infinety portfólió mixek* 

Vásárlási metódus Infinety oldalválogatás Infinety teljes portfólió (RON) 

CPM 4.000 Ft 3.500 Ft 

adview (AV) 4 Ft 3,5 Ft 

egyedi látogatók (UV) 7 Ft 7 Ft 

átkattintás (CT) 600 Ft 550 Ft 

mailto:sales@infinety.hu
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b) programmatic megjelenési lehetőségek 

 

PROGRAMMATIC MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 

Programmatic display kampány 

Private Deal megjelenések (mobil, desktop és multiplatform) 

Adatcsomagok Private Deal együttműködésekhez 

Rich Media megjelenések Private Deal együttműködésekhez 

További információkért vagy konkrét ajánlatkérés esetén forduljon értékesítő kollégáinkhoz: sales@infinety.hu 
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c) videós hirdetési megoldások 

 

VIDEÓS HIRDETÉSI MEGOLDÁSOK* 

Vásárlási metódus Infinety oldalválogatás Infinety teljes portfólió (RON) 

adview (AV) 4 Ft 3,5 Ft 

videómegnyitás alapon 60 Ft 60 Ft 

megnyitás + min. 3 mp nézés 100 Ft 100 Ft 

garantált 5-15 mp megnézés 100-200 Ft 100-200 Ft 

pre-roll (10 mp után átugorható) 6,5 Ft 
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d) csomagajánlatunk 

 

CSOMAGAJÁNLATUNK 

Csomag CT 

RON textlink csomag (5.000 CT) 200 Ft 

Infinety AV multiplatform RON csomagok Teljes csomag AV 

1.500.000 AV 3.000.000 Ft 2 Ft 

3.000.000 AV 5.100.000 Ft 1,7 Ft 

6.000.000 AV 7.500.000 Ft  1,25 Ft 
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e) prémium Ad Verification szolgáltatásaink 

 

AD VERIFICATION TERMÉKEK 

Terméktípus 

A vonatkozó termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos bővebb 
információért kérjük, írjon nekünk a  

sales@infinety.hu email címre! 

Viewability alapú szolgáltatások 

Brand Safety & Ad Fraud technológiai szolgáltatások 

Prémium targetálási (demográfiai alapú) 
szolgáltatások 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sales@infinety.hu
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f) IAB standard, rich media és Infinety hirdetési formátumok 

 

HIRDETÉSI FORMÁTUMOK 

IAB standard 
medium rectangle (250/300x250) leaderboard (728x90) 

super leaderboard (970x90) half page (300x600) 

wide skyscraper (160x600) full banner (488x60/120/180) 

wideboard (640x360)   

Infinety standard 
PR-cikk beúszó (egyedi) 

hírlevél/eDM/sms videotapéta 

szponzoráció (egyedi) pre-,post-roll 

képes ajánló (250x125/140) képes mozaik (300x90) 

szöveges link (max 100 karakter) szöveges mozaik (300x90) 

layer/Sticky footer (egyedi) rss-doboz (100x180>300x400) 

interstitial (400x400>600x500) skyscraper (120x600) 

Infinety Rich Media (desktop) 
billboard (970x250) pushdown (970x90>415) 

sidekick (300x250>850x700) filmstrip (300x600) 

landscape (728x410) etna (970x620)  
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HIRDETÉSI FORMÁTUMOK 

Infinety Rich Media (desktop) 
kilimandzsáró csomolungma (300x1050) 

mont petit (90x120) matterhorn (300x250>300x1000) 

expand (250x250>500x500) leporello (970x250>970x750) 

corner peel (180x180>500x500) grand teton 

inspiration 3D prospect (300x600>900x600) 

olümposz microsite interscroller (1920x1080) 

shuffle spotlight 

scratch takeover 

scroll dual click 

mayon 2Face 

content microsite K2 

rotate inspiration horizontal 

teleport ad corner 

video superscreen video superscroll 

video olümposz 'Yay or Nay' video olümposz simple 'Yay or Nay' 

triple window magazine 

rotate 'Yay or Nay' rainbow 

filter cheese filter sparkle 

filter wave filter winter 
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HIRDETÉSI FORMÁTUMOK 

Infinety Rich Media (mobile) 
adhesion/pull/slider full page flex HTML5 

k2 mobile fuji mobile  

inspiration 3D mobile inspiration zoom mobile 

video olümposz mobile mobile interscroller 

mayon mobile mobile corner peel 

mobile sticky mobile pushdown 

shaker gravity 

video olümposz microsite mobile mayon mobile video 

microsite PDF video olümposz simple mobile 

dual click mobile 2face mobile 

filter cheese mobile filter sparkle mobile 

filter wave mobile filter snow mobile 

ad corner mobile teleport mobile 

rainbow mobile sticky slider mobile 

swipe mobile swipe mobile 'Yay or Nay' 

video olümposz aimple mobile 'Yay or Nay video supersticky 
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Infinety Rich Media (video) 
expand video banner video olümposz 

video olümposz sticky youtube banner 

video pushdown videós szponzoráció 

video double sticky video mont blanc 

video olümposz youtube video olümposz facebook 

video countdown video olümposz simple  

dual click video 2face video 

mayon video prospect video 

teleport video ad corner video 

video olümposz 'Yay or Nay' video olümposz simple 'Yay or Nay' 

video superscreen video super sticky 
 

Kíváncsi az Infinety portfólióján elérhető megjelenési formátumok teljes palettájára? Kérjük, 
kattintson az ikonra és látogasson el az Infinety Showroom-ba! 

  

https://infinety.hu/showroom
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g) hírlevél, e-dm 

 

HÍRLEVÉL, E-DM 

Site adatbázis Címzettszám Hírlevél E-DM 

Doksi.hu 13.400 Egyedi X 

Gmail 400.000 X Egyedi 

Informed 25.000 Egyedi X 

Maxima 450.000 X Egyedi 

Medibon 88.000 Egyedi Egyedi 

Minimatine 4.200 Egyedi X 

Mmonline.hu 3.200 Egyedi X 

Nagyutazás-oldalcsoport 22.800 Egyedi X 

Nilsmedia 700.000 X Egyedi 

Nonprofit.hu 11.000 Egyedi X 
 
 
 
 
 

 



 

Infinety Group 
sales@infinety.hu 
+36 1 326 0065  
1037 Budapest, 3/B Montevideo street 

 
 
 
 

A meglévő adatbázisokon kívül lehetőséget biztosítunk új, egyedi, értékes adatbázis építésére szűrési paraméterek széles választékával! 
Hírlevélben való kreatív megjelenés vagy eDM esetén már egyedi árazás érhető el. Kérjük, hogy forduljon értékesítő kollégánkhoz az alábbi elérhetőségen: 
sales@infinety.hu  

HÍRLEVÉL, E-DM 

Site adatbázis Címzettszám Hírlevél E-DM 

Pafi.hu 18.000 Egyedi X 

Perform Media 650.000 X Egyedi 

Sielok.hu 64.000 Egyedi Egyedi 

Termalfurdo.hu 457.000 Egyedi Egyedi 

Utazok 330.000 X Egyedi 

Wangaru 450.000 X Egyedi 

Webnyeremeny.hu 125.000 Egyedi X 

mailto:sales@infinety.hu
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2. Portfólió 

a) célcsoport csomagok 
 

CÉLCSOPORT CSOMAGOK 

Csomag neve Havi egyedi látogató (UV) Elérés (%) 

női 2.500.000 74% 

férfi 2.200.000 73% 

18-49 ABC 1.700.000 75% 

diákok 297.000 67% 

fiatalok (15-29) 1.200.000 72% 

aktív keresők 2.400.000 74% 

 

 

Forrás: Gemius – DKT 2022 

  



 

Infinety Group 
sales@infinety.hu 
+36 1 326 0065  
1037 Budapest, 3/B Montevideo street 

 

b) tematikus csomagok 

 

TEMATIKUS CSOMAGOK 

Csomag neve Havi egyedi látogató (UV) 

családi 600.000 

egészség, életmód 275.000 

férfi, sport, IT 2.800.000 

fiatalok, szórakozás 900.000 

hírek, információk 3.900.000 

kultúra, gasztro, életstílus 1.600.000 

női, főbevásárlói 2.200.000 

széles elérés 3.900.000 

utazás 900.000 

üzleti, KKV, döntéshozói 2.700.000 

 
Forrás: Gemius – DKT 2022 
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3. Targetálási megoldások 

TARGETÁLÁSI MEGOLDÁSOK 

Retargeting 
Célzott hirdetésekkel azokat a felhasználókat érjük el, akik korábban már érdeklődést mutattak egy termék/szolgáltatás iránt. 

Domain-és geotarget 

A felhasználó IP-címéhez tartozó domain alapján targetálunk illetve földrajzi helyekre célozhatunk, 
IP cím alapján. Lehetőségünk adódik országra, régióra, városra, szélességi vagy hosszúsági fokokra targetálni 

URL és referer 

A hivatkozó és az adott weboldal tartalmának URL-jében szereplő rovat neve, vagy bármely karaktersorozata 
alapján célzunk ezzel a megoldással. 

Böngésző és képernyő 

Különböző típusú böngészők szerint jeleníthetjük meg a hirdetéseinket illetve különböző képernyő-beállítások esetén jelennek meg a 
kívánt hirdetéseink 
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A targetálási lehetőségek árképzései egyediek, bizonyos esetekben felárat számítunk fel. További részletes információért kérjük, hogy forduljon az értékesítő 
kollégáinkhoz: sales@infinety.hu 

  

TARGETÁLÁSI MEGOLDÁSOK 

Query és kulcsszó 
Azokra a keresőmotorba beírt kulcsszavakra targetálunk, amelyek keresve az internetező az adott oldalra érkezett. Az oldalba a 
kereső robotok számára épített kulcsszavak (ún meta tagek) alapján állítjuk be a targetálást. 

Szociodemográfiai 

A targetálás adatbázisban rendelkezésre álló szocio-demográfiai adatok alapján történik. Lehetséges targetálási szempontok: nem, 
kor, végzetség, lakhely, családi állapot, jövedelmi szempontok, internet használat, online vásárlási szokások, tulajdonolt tárgyak. 

WURFL 
A WURFL targetálási opcióval a WURFL adatbázis alapján célozhatja meg a mobil és tablet készülékek felhasználóit, 
azaz a mobil és tablet eszközökre való targetálást teszi lehetővé. A WURFL adatbázis készülékleírásokat tartalmazó tárház, amely 
azonosítja a HTTP kérést elküldő készülékeket és azok több paraméterét, mint például operációs rendszer, felbontás szélesség, mobil 
böngésző verzió, maximum kép szélesség, tablet, stb. 

mailto:sales@infinety.hu
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4. Infinety Influencer Portfólió 

Több tucat social véleményvezér található az értékesítési portfóliónkban, akik prémium Instagram, Facebook és 
Youtube videós tartalommal érik el a célközönségét. Bővebb információért kérjük, keresse kapcsolattartónkat a 
sales@infinety.hu címen. 

5. Technikai információ, kapcsolat 

Technikai információ: 
 

- Fájlformátumok: GIF, JPG, HTML5 

- Fájlméret: maximum 150 kB 

       Egyéb:  
 

- Megrendelés minimális értéke: 100.000 Ft + ÁFA 

- Kreatívok leadásának határideje a kampány indulása előtt 3 munkanap 

- CT-kampány esetén minimum 3 kreatívot kérünk 

- Ajánlatadásnál és megrendelésnél a mindenkor érvényes ÁSZF az irányadó! 

  

file:///C:/Users/Petra/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P2PDQJDQ/sales@infinety.hu


 

Infinety Group 
sales@infinety.hu 
+36 1 326 0065  
1037 Budapest, 3/B Montevideo street 

-  

 
 

 
 

További információkért kérjük keressen 
minket social csatornáinkon vagy a 

sales@infinety.hu e-mail-címen! 

https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
http://www.infinety.hu/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.instagram.com/infinety_group/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
mailto:sales@infinety.hu
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.linkedin.com/company/infinety-group/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.youtube.com/channel/UCTUCoRrr1ZfTeFjRlXDAYmA
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/
https://www.facebook.com/Infinety-Online-Kft-150600744979379/

