
 

Médiaajánlat 

 

 

Tisztelt Partnereink, leendő Partnereink! 

 
2006 végén indítottuk útjára a www.hejszakacsok.hu gasztronómiai és szakács 

portált, mely mostanra széles körben ismert a gasztronómiát, szakács 
szakmát, főzést kedvelők körében. 

  

A portál naponta frissülő tartalommal szolgál az érdeklődő szakmai közönség 
számára. A több száz, legfőképp szakmabeli regisztrált oldallátogató napi 

rendszerességgel kap értesítést az újonnan megjelent cikkekről illetve a 
cikkekhez való hozzászólásokról. Emellett rendszeresen megjelenő 

hírlevelünkkel hasznos információkat, hirdetéseket juttatunk el a tagjainkhoz. 
 

 

 
 

www.hejszakacsok.hu főoldal teteje 

http://www.hejszakacsok.hu/
http://www.hejszakacsok.hu/


 

 
Célunk a portál látogatottságának további növelése, a piacon vezető pozíció 

megszerzése a gasztronómiai szakmai portálok között. 

Rendkívül kedvező hirdetési lehetőséget szeretnénk azon partnereink számára 
nyújtani akik támogatnak bennünket ezen célok elérésének érdekében. 

 
 

 
 

www.hejszakacsok.hu főoldal középső rész 

 
 

Kérjük tekintsék át az alábbi hirdetési ajánlatunkat: 
 

FELSŐ BANNER 

Minden oldal tetején megjelenő, vízszintes hirdetési forma. 
Mérete: 468x60 képpont, max. 30 KB 

Formátum: GIF, JPG, Flash 
 

Havi megjelenési díj 140.000 Ft 
 

KÖZÉP BANNER 
A főoldalon, a vezércikk alatt megjelenő, vízszintes hirdetési forma. 

Mérete: 468x60 képpont, max. 30 KB 
Formátum: GIF, JPG, Flash 

 
Havi megjelenési díj 90.000 Ft 

http://www.hejszakacsok.hu/


 

 
ALSÓ BANNER 

Minden oldalon alul megjelenő, vízszintes hirdetési forma. 

Mérete: 468x60 képpont, max. 30 KB 
Formátum: GIF, JPG, Flash 

 
Havi megjelenési díj 70.000 Ft 

 
 

JOBB HASÁB 
Minden oldalon, jobbra a bejelentkezési boksz alatt megjelenő, függőleges 

hirdetési forma. 
Mérete: 120x240 képpont 

Formátum: GIF, JPG, Flash 
 

Havi megjelenési díj 60.000 Ft 
 

 

BAL HASÁB 
Minden oldalon, balra a menü alatt megjelenő, függőleges hirdetési forma. 

Mérete: 120x240 képpont 
Formátum: GIF, JPG, Flash 

 
Havi megjelenési díj 60.000 Ft 

 
 

BÉLYEG 
Minden oldal bal vagy jobb oldalán, a hasábok alatt megjelenő, kisméretű 

hirdetési forma. 
Mérete: 120x80 képpont 

Formátum: GIF, JPG, Flash 
 

Havi megjelenési díj 40.000 Ft 

 
 

Kedvezmények: 
 

- 3 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény. 
- 6 hónapos hirdetés esetén 30% kedvezmény. 

- 12 hónapos hirdetés esetén 40% kedvezmény. 
 

A különböző kedvezmények nem összevonhatóak. A meghirdetett árak 2008. 
december 31-ig érvényesek. 

 
Ajánlatkéréssel, hirdetéssel kapcsolatban kérjük keressen bennünket: 

 
Kiss Gyula Arnódi Róbert 

Tel: +36205965934  +36309430307 

Email: kissgyula@stega.hu Email: arnodi@stega.hu 

mailto:kissgyula@stega.hu
mailto:arnodi@stega.hu


 

 
 

 
 

www.hejszakacsok.hu főoldal alsó része 

 

 

 

 
Olvasók a világ minden részéről. 

http://www.hejszakacsok.hu/

