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Hirdetési lehetőségek
"Teljes elérés" csomag
Ez esetben az a cél, hogy az kampányidőszak alatt lehetőleg az összes 
Daganatok.hu látogatót elérjük a hirdetésekkel. Teljes elérésű célzással egy 
időszakban maximum 5 hirdető hirdetéseit fogadjuk be. A csomag elérése havi 
mintegy 50 ezer egyedi látogató, kis szezonális ingadozással.

Megjelenés 980x100 és 300x250 méretű bannerek formájában, a többi teljes 
elérésű hirdető bannereivel rotálva. A teljes elérés csomag hirdetések minden 
oldalon megjelennek. A csomag tartalmazza PR-cikk elhelyezésének lehetőségét is. 
Minimálisan leköthető időszak 1 hónap. A bannert szükséges mindkét méretben 
legyártani, így tudjuk csak biztosítani a teljes elérést.

A teljes elérés csomag ára 150 eFt + ÁFA / hó. A teljes elérés hirdetési zónáiban 
egyidejűleg maximum 5 hirdető hirdetései jelennek meg. Az igényeket a 
megrendelések beérkezési sorrendjében elégítjük ki. Szponzorációs együttműködés 
egyidejű megrendelése esetén a fenti árból további engedményt adunk.

Témaszponzoráció
Ha egy adott kampánnyal nem az összes látogató elérése a cél, akkor a tematizált 
tartalom és a mögötte rejlő informatikai-struktúra lehetővé teszi, hogy egy szűkebb 
témában érdekelt látogatócsoportot célozzunk meg az üzenetekkel. 
Ez esetben a hirdetések maximálisan releváns környezetben jelennek meg, és egy 
oldalon számos promóciós elemet tudunk a Szponzor szolgálatába állítani. Ezek a 
következők:

•Felső supersize banner. 
•Doboz banner a jobboldali keretben: ez akár videó megjelenítésére is alkalmas, 

a videó környezetében szerkeszthető, időzíthető feliratok jelentethetők 
meg. Ehhez a technikai feltételek adottak (videóbanner).

•Linkajánló a jobb oldali keretben: itt kb. 10 kifelé mutató link helyezhető el, 
amelyek a Szponzor portfoliójába tartozó, releváns tematikájú mikrositeokra, 
ezek aloldalira mutat. Akár több honlap is promótálható ezen a módon. Ezek a 
linkek támogatják a mikrosite Google általi indexelését és értékesebb besorolását 
(PageRank).

•Hátteres szöveges PR box a cikkek szövegtörzse után, 3 csillaggal leválasztva a 
cikktől. Sokrétűen használható promóciós felület, elsősorban a cikk témájához 
szorosabban kapcsolódó üzeneteket, linkeket érdemes elhelyezni itt.

A szponzorált témákat kitüntetett figyelemmel kezeljük, a portálon belül jelentős 
promóciót kapnak, rendszeresen jelentetünk meg a témához kapcsolódó friss 
anyagokat, vényköteles termékek esetén elsősorban a célzott tartalomgyártásra és 
betegedukálásra koncentrálunk.
A szponzorációs együttműködések köthetők határozott időre (pl. naptári év) ill. 
lehetnek nyílt végűek, utóbbi esetben 30 napos felmondási idővel bármikor 
megszüntethetők. A látogatottság mérésére és auditálására a Google Analytics 
szolgál. Nyílt végű szerződések esetén az árakat a látogatószám függvényében 
évente aktualizáljuk.
A szponzorált témák árazása szorosan kapcsolódik a téma látogatottságához, 
amellyel kapcsolatban vagy garantálunk egy adott (Google Analytics által auditált) 
nézettséget, és azt árazzuk be, vagy - kevésbé bejáratott témák esetén - a 
mindenkori nézettség alapján történik a számlázás. A megcélzott nézettség 
szerződésben rögzíthető, így a kiállítható számla összege maximalizálható, 
tervezhető. 
A szponzorációk ára 20 Ft/havi egyedi látogató. A szponzorációs díj árának 25%-
át a "Teljes elérés" csomag díjából kedvezményként elengedjük, egyidejű 
megrendelés esetén.

Egyéb megjelenési lehetőségek: Kérdőívek, kalkulátorok
Lehetőség van a portálon on-line kérdőívek, felmérések, kalkulátorok elhelyezésére 
is, ezek gyártási költsége külön megállapodás tárgyát képezi.

A Daganatok.hu látogatói 
összetétele, látogatottsága

1. A látogatók forrása
A Daganatok.hu a rákkal kapcsolatos 
keresésekre legtöbb esetben nagyon 
jó pozícióban listázódik a Google 
keresőben, és ezen a területen 
további előrelépés várható a 
folyamatban lévő keresőoptimali-
zálásnak köszönhetően. A 
legjelentősebb források az alábbiak:

Google (organic)

Startlap.hu

Direkt

Mimi.hu

Google.hu (referral)

Lap.hu oldalak

78%

6%

3%

3%

1.5%

3%

2. Látogatottság
A havi egyedi látogatószám stabilan 
50 ezer körül alakul, az egyedi 
látogatások száma 50-65 ezer/hó, 
egy látogatás során az olvasók 
átlagosan 3-4 oldalt tekintenek meg. 
A látogatók 70%-a új olvasó. Éves 
elérésünk 480 ezer teljesen egyedi, a 
daganatos betegségek iránt aktívan 
érdeklődő olvasó (Forrás: Google 
Analytics)

3. Legfőbb bejövő kulcsszavak
A látgatók releváns kulcsszavakon 
keresztül érkeznek. A személyes 
érintettségre utal a gyakori “tünetei” 
keresőkifejezés.

tüdőrák tünetei

leukémia tünetei

prosztatarák tünetei

hererák tünetei

hererák

melanoma

gégerák tünetei

kemoterápia

hasnyálmirigyrák tünetei

mellrák tünetei

gyomorrák tünetei

méhnyakrák

prosztatarák

kemoterápia mellékhatásai

PET-CT

sugárkezelés

ct vizsgálat

vastagbélrák


