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Bemutatkozás
Az Élőben.hu hivatalosan bejegyzett és elismert, politikailag és vallásilag
szuverén hírportál, mely 2015-ben indult útjára, első sorban azzal a céllal, hogy
független hírforrásként szolgálja ki az arra igényes olvasóközönséget.
Mindemellett, a portál egy jelenleg teljesen egyedinek mondható, a nemzetközi
sajtó híreit figyelemmel kísérő rovattal is rendelkezik, hogy bemutasson, a
fősodrású médián kívül eső külföldi híreket, valamint, hogy milyen
megítésélben látja a magyarokat a világ, igyekezve ezzel is még objektívabban
bemutatni napjaink történelmének alakulását.

Tartalmi elemek
Tartalmi elemeit tekintve igencsak szerteágazó és széles spektrumon mozgó
témaköröket dolgoz fel. Leglátogatottabb rovatokként a Belföld, a Külföld, a
Nemzetközi sajtófigyelő említhető, de épp oly közkedvelt Időjárás, vagy
Tudomány rovatunk is, melyek tovább szélesítik és aktualizálják palettánkat.
Nagyobb volumenü események, mint például az Európa Bajnokság, vagy az
Olimpia kiemelt figyelmet kapnak oldalunkon, melyek az őket érintő
időszakban nagyon népszerűek.

Az Élőben.hu értékei
- Igényes, egyedi, rendszeresen frissülő, dinamikusan bővülő tartalom.
- Túlnyomórészt középkorú (35-65 éves korosztály), intellektuális beállítottságú
célcsoport, akik nyitott világszemlélettel rendelkeznek. A nemi eloszlást
tekintve, az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján olvasónik 64% hölgy és 36%
férfi .
- Látogatóink többsége városlakó (nagyrészt budapesti), valamint rendszeres
internethasználó.
- Energikus, fiatal, barátságos fejlesztői csapat.

- Nyitottság egyedi elképzelések megvalósítására a reklámozás terén.

Miért érdemes az Élőben.hu-n hirdetni?
- Rendkívül rugalmas hirdetési lehetőségek, piaci viszonylatban igen kedvező
ár, könnyen átlátható elszámolás, jelentős kedvezmények.
- A rendszeres párbeszédre és hosszútávú, gyümölcsöző üzleti
együttműködésre való törekvés.
- Bármely hirdetési hely, egy éves bérlése esetén, igény szerint, egy marketing
célú cikk (PR-cikk), melyet a PR-cikkekre vonatkozó szabályainknak megfelelően
kezelünk, megjelentetése ingyenes, fél éves szerződés esetén pedig fél áron
érhető el.
- Hirdetéseinket nem rotáltatjuk, tehát a bérelt helyen kizárólag a bérbevevő
partnerünk hirdetései jelennek meg.
- Az oldal látogatottsága és így a hirdetések megjelenítési mennyisége is az idő
előrehaladtával dinamikusan növekszik az eddigi tapasztalataink alapján, de egy
adott időszakra már megváltott hely (például 12 hónapra) kondíciói, a bérlési
időszak lejártáig az adott hirdető partner számára nem emelkednek, tehát
semmilyen plusz költséget nem jelent az egyre növekvő megjelenítési szám!
- A kiváló SEO-nak és a saját és folyamatos marketing tevékenységnek
köszönhetően az oldal számos, a hirdetők számára akár üzleti előnyt is jelentő,
kulcsszóra a Google találati listáján kiemelt helyeken való szereplése.
- Az oldal látogatottságának 5%-a csaknem 70 különböző külföldi országból
történik, de főként a környező országokból rendszeres, így tehát mind a
budapesti (hisz onnan van a látogatásaink legnagyobb része) kis- és
középvállalkozásoknak, mind globális érdekeltségekkel rendelkező cégeknek,
megéri az Élőben-en rendszeresen hirdetni, hiszen számukra igen gyümölcsöző
lehetőségeket rejt a weboldal.

Látogatottsági mutatók
Átlagos havi látogatottságunk jelenleg a következőképpen alakul:
Megtekintések (hirdetés megjelenítések): min. 500 000
Látogatások: min. 270 000
Egyedi látogatók: min. 200 000
Ebből mobil (~50% - ez az arány változhat, de az ebből fakadó különbségek
beépítésre kerültek az ajánlatokba, így a garantált mennyiségeket nem érinti):
Megtekintések (hirdetés megjelenítések): min. 250 000
Látogatások: min. 135 000
Egyedi látogatók: min. 100 000
Tehát jelenleg hirdetőinknek éves szinten, ha asztali, illetve mobil verzión is
egyaránt hirdetnek, hirdetésenként, garantáltan, minimum 6 000 000
megjelenítést tudunk stabilan biztosítani, valamint, hogy a hirdetése legalább
évi 2 400 000 egyedi látogatóhoz (személyhez) jut el, több mint 3 240 000
alkalommal.
Jelen látogatottsági statisztikáinkat a Google Analytics-re alapozva közöljük,
ezek az alábbi, 2016. júniusi, 30 napos statisztikáinkból is kiolvashatóak:

Kiadó hirdetési helyeink
Áraink nettó árak, tehát az ÁFA-t nem tartalmazzák. Számlát fizetéskor áll módunkban kiállítani.
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Oldalunkon lehetőség van teljesen egyedi elképzelések megvalósítására is, ez
esetben külön, testre szabott ajánlatot dolgozunk ki. Forduljon hozzánk
bizalommal!

Fizetett, marketing célú cikk megjelentetése
Oldalunkon lehetőség van marketing célú cikkek megjelentetésére (közismert
néven PR-cikk), ám irányelveink némileg eltérhetnek a megszokottól. Mivel
fontos számunkra az olvasóink felé vetített, informatív tartalom, ezért az alábbi
tematikájú cikkek megjelentetését szorgalmazzuk:
Formailag:

- 1-2 mondatos bevezető + minimum egy reprezentatív kép.
- Minimális terjedelem: 0,5 Word oldal, 11-es betűméret mellett
Tartalmilag:
- A cikk mindenképpen informatív jellegű legyen, melynek elolvasásával az
oldasó plussz információt kap egy fejlesztésről, életmódról, lehetőségről és a
szövegben megemlítve lehet utalni a webshopra, ahol elérheti az árút, vagy a
szolgáltatást.
Példa:
http://eloben.hu/eletmod/2016-07-06/5-tipp-hogy-a-legjobb-formadat-hozdnyaron-is
Marketing célú cikk megjelentetésének kondíciója: 50 000 Ft+ÁFA/cikk, mely
igény esetén tartalmazza a cikk megírását is.
Lehetőség van cikksorozat megjelenítésére is, például egy fodrászati témánál,
havonta, vagy hetente megjelenítjük a küldött cikkeket hajápolási témában, a
szponzor megjelölésével. Ebben az esetben testre szabott ajánlatot dolgozunk
ki.
Amit cserébe mi nyújtunk:
- A reklámozóink által publikált cikk az eloben.hu jelenlegi tulajdonosi
fennállása mellett, biztosan fent marad az oldalon a fizetett időtartam lejártát
követően is, egy, a témájának megfelelő rovat berkein belül, ugyanúgy kezelve,
mint bármely más cikket, így tehát a reklám is „örökösen” tárolódik a cikkel
annak oldalán, vagyis csak tulajdonos váltás, vagy az oldal megszűnése esetén
kerülhet ki a tartalomból. (Természetesen, mindez csak az esetben van így, ha a
megrendelő nem rendelkezik másként, tehát, ha kívánja, kérésére azonnal
eltávolítjuk az anyagot.)
- A cikket többi írásunkhoz hasonlóan megosztjuk közösségi oldalainkon is.
- A kiváló SEO-nak köszönhetően a keresők igencsak preferálják az Élőben-t, így
a rajtunk megjelenő és tartósan jelen lévő cikkek gyakorta szerepelnek a találati
lista első helyein, vagy legalább is igen jó pozíciókban. Természetesen, mivel e
pozíció tőlünk független tényezők miatt is cikkenként nagyon változó lehet, így

ilyesmire nem tudunk garanciát vállalni, tehát ajánlatunk részét sem képezi a
marketing célú cikk jó helyezésének elérése a keresők találati listáján.

Zárszó
Tájékoztatjuk kedves érdeklődőinket, hogy oldalunkon csak olyan jellegű
hirdetések jeleníthetőek meg, melyek semmilyen jogszabályt, közerkölcsöt,
személyt, etnikai csoportot vagy csoportosulást, politikai elkötelezettséget,
vagy vallási meggyőződést nem sértenek, illetőleg, melyeket az eloben.hu
mindenkori tulajdonosi köre jóváhagy. Bármilyen szabálysértés esetén a
hirdetések azonnali eltávolításának jogát minden körülmények között
fenntartjuk!
A jelen ajánlatban szereplő áraink 2016. november 1-étől visszavonásig
érvényesek!
Bármilyen kérdéssel, kéréssel, vagy ajánlattal kapcsolatban forduljon hozzánk
bizalommal!
Elérhetőségünk: eloben.hu@gmail.com

