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Az alábbi árak listaárak, azaz nem tartalmazzák a kedvezményeket 
és az áfát. Az egyedi megjelenések technikai leírását az ajánlatadótól 
kérje. A kampányindítással kapcsolatban a mindenkori közétett ÁSZF 
az irányadó.

LETÖLTHETO ÁSZF

NONBANNER ÁRLISTA

WE LOVE BALATON / WE LOVE BUDAPEST / VS.HU

http://static.origos.hu/s/partners/arculat2015/download/documents/sales_aszf20170418.pdf


/ WE LOVE BUDAPEST

FORMÁTUM LEÍRÁS EGYSÉG LISTAÁR MEGJEGYZÉS

VENUE

Venue adatlap

venue adatlap létrehozása a
kapcsolódó rovatban,
szerkesztőségi tartalommal és - 
igény szerint - saját, profi
fotókkal, magyar és angol nyelven 
+ ‘Promóció’ szalag kiemelés

1 év 115 000 Ft -

Venue kiemelés
Kategória oldalon 1 hét grafikai 
kiemelés és listában első helyre
sorolás

1 hét 82 000 Ft -

PROGRAM

Eseményajánló adatlap

eseményajánló adatlap 
létrehozása Programok rovatban, 
kapott sajtóanyag alapján, kapott 
fotókkal - magyar és angol nyelven 
+ ‘Promóció’ szalag kiemelés, 
listában előre sorolás

megrendelés
napjától az

eseményig (de max.
2 hét)

82 000 Ft -

Eseményajánló adatlap 
kiemelés

Programok rovatban 1 hét grafikai 
kiemelés, listában első helyre
sorolás

1 hét 45 500 Ft -

Hétvégi programajánló
összeállításban említés

heti rendszerességű 
programajánló összeállításban 
említés, megjelenés: minden hét 
csütörtökén

4 nap 120 000 Ft -

Havi programajánló 
összeállításban
említés

havi rendszerességű 
programajánló összeállításban 
említés, megjelenés: minden
hónap első hetén

1 hónap 135 000 Ft -

SZÖVEGES HIRDETÉS

PR cikk

saját szerkesztőségi tartalom, 
igény szerint saját fotókkal, magyar 
és angol nyelven, kiemelt
főoldali megjelenéssel
(promóciós boxban kb. 1 napig) és 
kiemelt hosszúságú főoldalon
tartással (minimum 1 hétig)

1 db 100 000 Ft

- PR cikk csomag rendelése esetén 
a Venue adatlap/Eseményajánló
adatlap létrehozását és 1 db
Facebook posztot az ár 
tartalmazza.

Nyereményjáték

PR cikk vagy Venue adatlap vagy
Eseményajánló adatlap rendelése 
esetén lehetséges kiegészítő,
olvasottság-növekedést generáló 
user aktivitás. A nyeremény 
mértékét és tárgyát az ügyfél
szabadon határozza meg.

1 db 100 000 Ft -



FORMÁTUM LEÍRÁS EGYSÉG LISTAÁR MEGJEGYZÉS

TÉMASZPONZORÁCIÓ

Témaszponzoráció - WLB által
készített grafikával

Kapubanner szponzoráció WLB
art direkcióval és grafikával, ügyfél 
által meghatározott üzenet
és cél URL - elhelyezés közösen 
egyeztetett cikk mellett

1 hét 173 000 Ft -

Témaszponzoráció - Ügyfél 
grafikával

Kapubanner szponzoráció ügyfél
grafikával, ügyfél által meghatáro-
zott üzenet és cél URL - elhelyezés
közösen egyeztetett cikk mellett

1 hét 135 000 Ft -

SOCIAL MÉDIA

Facebook aktivitás
szövegben tagelt Facebook poszt 
Venue adatlap/Eseményajánló
adatlap/PR cikk cél URL-lel

1 db 50 000 Ft -

Instagram aktivitás Branded Instagram poszt 1 db 40 500 Ft -

EGYEDI

Egyedi szűrési badge
A WLB egyedi szűrési rendszerét 
kiszolgáló badgerendszerében,
saját branded badge létrehozása

1 hét 120 000 Ft -

Egyedi szűrési badge + főoldali
random badge box

A WLB egyedi szűrési rendszerét 
kiszolgáló badgerendszerében,
saját branded badge létrehozása + 
nyitóoldali véletlenszerű venue-kat
váltakoztató box

1 hét 150 000 Ft -

Önálló főoldali branded box
WLB nyitóoldali tartalmi doboz, 4
db szerkesztőségi anyaggal, 
branded elnevezéssel

1 hét 300 000 Ft -



/ WE LOVE BALATON

FORMÁTUM LEÍRÁS EGYSÉG LISTAÁR MEGJEGYZÉS

VENUE

Venue adatlap

venue adatlap
létrehozása a
kapcsolódó rovatban,
saját szerkesztőségi
tartalommal és - igény
szerint - saját, profi
fotókkal, magyar
és angol nyelven +
‘Promóció’ szalag
kiemelés

1 év 82 000 Ft -

Venue kiemelés

Kategória oldalon 1
hét grafikai kiemelés
és listában első helyre
sorolás

1 hét 45 500 Ft -

PROGRAM

Eseményajánló adatlap

eseményajánló adatlap 
létrehozása Programok rovatban, 
kapott sajtóanyag alapján, kapott 
fotókkal - magyar és angol nyelven 
+ ‘Promóció’ szalag kiemelés, 
listában előre sorolás

megrendelés
napjától az
eseményig

54 500 Ft -

Eseményajánló adatlap 
kiemelés

Programok rovatban 1 hét grafikai 
kiemelés, listában első helyre
sorolás

1 hét 27 500 Ft -

Hétvégi programajánló
összeállításban említés

heti rendszerességű 
programajánló összeállításban 
említés, megjelenés: minden hét 
csütörtökén

4 nap 82 000 Ft -

Havi programajánló 
összeállításban
említés

havi rendszerességű 
programajánló összeállításban 
említés, megjelenés: minden
hónap első hetén

1 hónap 45 500 Ft -

SZÖVEGES HIRDETÉS

PR cikk

saját szerkesztőségi tartalom, 
igény szerint saját fotókkal, magyar 
és angol nyelven, kiemelt
főoldali megjelenéssel
(promóciós boxban kb. 2 napig) és 
kiemelt hosszúságú főoldalon
tartással (minimum 1 hétig)

1 db 245 455 Ft

- PR cikk csomag rendelése esetén 
a Venue adatlap/Eseményajánló
adatlap létrehozását és 1 db
Facebook posztot az ár 
tartalmazza.

Nyereményjáték

PR cikk vagy Venue adatlap vagy
Eseményajánló adatlap rendelése 
esetén lehetséges kiegészítő,
olvasottság-növekedést generáló 
user aktivitás. A nyeremény 
mértékét és tárgyát az ügyfél
szabadon határozza meg.

1 db 64 000 Ft -



FORMÁTUM LEÍRÁS EGYSÉG LISTAÁR MEGJEGYZÉS

TÉMASZPONZORÁCIÓ

Témaszponzoráció - WLB által
készített grafikával

Kapubanner szponzoráció WLB
art direkcióval és grafikával, ügyfél 
által meghatározott üzenet
és cél URL - elhelyezés közösen 
egyeztetett cikk mellett

1 hét 136 000 Ft -

Témaszponzoráció - Ügyfél 
grafikával

Kapubanner szponzoráció ügyfél
grafikával, ügyfél által meghatáro-
zott üzenet és cél URL - elhelyezés
közösen egyeztetett cikk mellett

1 hét 100 000 Ft -

SOCIAL MÉDIA

Facebook aktivitás
szövegben tagelt Facebook poszt 
Venue adatlap/Eseményajánló
adatlap/PR cikk cél URL-lel

1 db 35 000 Ft -

Instagram aktivitás Branded Instagram poszt 1 db 27 300 Ft -

EGYEDI

Egyedi szűrési badge
A WLB egyedi szűrési rendszerét 
kiszolgáló badgerendszerében,
saját branded badge létrehozása

1 hét 100 000 Ft -

Egyedi szűrési badge + főoldali
random badge box

A WLB egyedi szűrési rendszerét 
kiszolgáló badgerendszerében,
saját branded badge létrehozása + 
nyitóoldali véletlenszerű venue-kat
váltakoztató box

1 hét 130 000 Ft -

Önálló főoldali branded box
WLB nyitóoldali tartalmi doboz, 4
db szerkesztőségi anyaggal, 
branded elnevezéssel

1 hét 250 000 Ft -

/ VS.HU

FORMÁTUM LEÍRÁS EGYSÉG LISTAÁR MEGJEGYZÉS

TARTALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS

PR cikk - Ügyfél által leadott

Sajtóanyag felhasználásával 
készült szerkesztőségi tartalom,
partner által küldött fotókkal/
videóval

1 db 500 000 Ft -

PR cikk - VS.hu szerkesztőség 
által írt

saját szerkesztőségi tartalom, 
igény szerint saját fotókkal, főoldali
megjelenéssel

1 db 750 000 Ft -

PR cikk infografikával
(VS.hu szerkesztőség által írt)

saját szerkesztőségi tartalom, 
igény szerint saját fotókkal,
infografikával, főoldali 
megjelenéssel

1 db ~1 000 000 Ft* *Az ár az infografika mennyiségtől
változhat

“PR cikk videóval
(VS.hu szerkesztőség által írt)”

saját szerkesztőségi tartalom, ig-
ény szerint saját fotókkal, videóval,
főoldali megjelenéssel

1 db ~1 200 000 Ft* *Az ár a videó mennyiségtől 
változhat


