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CÉLCSOPORT

A Store Insider online piacvezető híroldal az FMCG-szektorban,
naprakész információkkal és szolgáltatásokkal, Facebook és
Instagram social media közösséggel, szakmai hozzászólási
lehetőségekkel, kutatási eredményekkel, letölthető digitális
kiadványokkal, videókkal.

A Store Insider online felületén a hazai piacon egyedülálló
tartalmi összeállításban, közérthetően és olvasmányosan
– az olvasók és üzleti partnereink igényeit összehangolva –
dolgozzuk fel a hazai és nemzetközi FMCG híreket, rovatainkban
átfogva a három legnagyobb célközönséget, a kereskedőket,
márkákat, gyártókat, illetve vásárlókat.

STORE INSIDER WEBOLDAL

125 000

Kereskedő?
Ezeket a híreket keresd!

oldalletöltés havonta

Márka?
Mutatjuk a kedvenc híreid!

75 000

Vásárló?
Itt rólad szólnak a hírek!

egyedi látogató havonta

STORE INSIDER HÍRLEVÉL

5×

~8000
email címre

hetente

KONTAKT

H-1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel.: +36 1 430 4500
Fax: +36 1 430 4509

főszerkesztő:
ÁCS DÓRA
acs.dora@pphmedia.hu

hirdetés:
FETTER ÁGNES
fetter.agnes@pphmedia.hu
+36 30 382 8309

online főszerkesztő:
PAPP TÍMEA
papp.timea@pphmedia.hu

MÁRFÖLDI ZSANETT
marfoldi.zsanett@pphmedia.hu
+36 30 382 8309

storeinsider@storeinsider.hu
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HIRDETÉSI FELÜLETEK
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kapubanner
2 × 200 × 1000 px (oldal)
728 × 180 px (felső)

290 000 Ft + ÁFA/hét

a hírlevél tetején
728 × 90 px

115 000 Ft + ÁFA/hét
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728 × 90 px (1. cikk után)
728 × 90 px (2. cikk után)
728 × 90 px (3. cikk után)
728 × 90 px (hírlevél alján)

105 000 Ft + ÁFA/hét
100 000 Ft + ÁFA/hét
90 000 Ft + ÁFA/hét
75 000 Ft + ÁFA/hét
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PR cikk
kiemeléssel hírek között

140 000 Ft + ÁFA/hét

hírlevél-szponzoráció
egyedi háttérszín vagy logózott háttér,
728 × 90 banner, PR cikk

290 000 Ft + ÁFA/nap
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Speciális hírlevél*
345 000 Ft + ÁFA/alkalom
Kizárólag a megrendelő tartalma alapján
összeállított hírlevél szerkesztőségi jóváhagyással.
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*Napi megjelenés esetén 20%-os felárat számítunk fel.
Online megjelenéseknél, a megjelenés kezdődátumától számított
24 órán belüli hirdetés lemondás esetén, a hirdetés netnet értékének
100%-a kötbérként kerül kiszámlázásra.

ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEK 

Kapubanner
970 × 250 px
heti ár:
350 000 Ft + ÁFA – főoldal
390 000 Ft + ÁFA – cikkoldal
480 000 Ft + ÁFA – mindenhol

Fejléc felett
970 × 110 px
heti ár:
170 000 Ft + ÁFA – főoldal
190 000 Ft + ÁFA – cikkoldal
210 000 Ft + ÁFA – mindenhol

Fejléc alatt
970 × 90 px
heti ár:
140 000 Ft + ÁFA – főoldal
150 000 Ft + ÁFA – cikkoldal
170 000 Ft + ÁFA – mindenhol

storeinsider.hu

Fejléc alatt
970 × 250 px
heti ár:
230 000 Ft + ÁFA – főoldal
255 000 Ft + ÁFA – cikkoldal
280 000 Ft + ÁFA – mindenhol

Tartalmi oszlopban
3. pozíció
468 × 120 px
heti ár:
95 000 Ft + ÁFA – főoldal
100 000 Ft + ÁFA – cikkoldal
110 000 Ft + ÁFA – mindenhol

Jobb oldali oszlopban
lejjebb
300 × 250 px
heti ár:
105 000 Ft + ÁFA – főoldal
115 000 Ft + ÁFA – cikkoldal
125 000 Ft + ÁFA – mindenhol

Jobb oldali oszlopban
lejjebb
300 × 600 px
heti ár:
115 000 Ft + ÁFA – főoldal
125 000 Ft + ÁFA – cikkoldal
140 000 Ft + ÁFA – mindenhol

Fixed Bottom banner
970 × 90 px
heti ár:
175 000 Ft + ÁFA – főoldal
150 000 Ft + ÁFA – cikkoldal
265 000 Ft + ÁFA – mindenhol

Választott cikk
heti ár:
140 000 Ft + ÁFA – főoldal
150 000 Ft + ÁFA – cikkoldal
170 000 Ft + ÁFA – mindenhol

Választott cikk
heti ár:
140 000 Ft + ÁFA – főoldal
150 000 Ft + ÁFA – cikkoldal
170 000 Ft + ÁFA – mindenhol

Interstitial
950 × 800 px
napi ár:
160 000 Ft + ÁFA – főoldal,
aloldalak

MOBIL HIRDETÉSI FELÜLETEK 
a reszponzivitás miatt a hirdetéseket az alábbi méretben is kérjük leadni:
300 x 250 px
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PR CIKKEK ÉS TARTALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Tartalmi oszlopban
1-2 cikk helyén
pr cikk
heti ár:
160 000 Ft + ÁFA – főoldal

Tartalmi oszlopban
2-3 cikk után
pr cikk
heti ár:
140 000 Ft + ÁFA – főoldal

Tartalmi oszlopban
5-6 cikk után
pr cikk
heti ár:
120 000 Ft + ÁFA – főoldal

EGYEDI, SZEMÉLYRESZABOTT TARTALMI MEGOLDÁSOK
TÁMOGATOTT SZAKCIKKEK
SZERKESZTETT SZAKCIKK*
Publikáció készítése és megjelentetése
valamint hírlevélben kiküldése előre meghatározott
szempontok alapján.
TARTALMI CSOMAG*
5 db szerkesztetett szakcikk, melyeket 1-1 alkalommal
hírlevélben is kiküldünk
PARTNERDOBOZ*
Találjon partnerére: fix helyen hirdetési lehetőség
szakcikkeken keresztül azoknak, akik az FMCG-szektorban
szeretnének partnert, ügyfelet szerezni vállalkozás számára.

PREMIUM CONTENT
PICTURE MARKETING
Szívesen olvas érdekes, hasznos tartalmat a szakterületeiről? Más is ezt teszi! Jelenítse meg magát ezekben a cikkekben a szöveget megtörve képi, videós elemekkel, cím
alatti bannerrel. A területére releváns szakcikkek tartalmába igénye szerint beillesztünk fellogózott képet, képeket,
videókat, átkattintásra felhívó képi hirdetéseket.
2-3 kép
45 000 Ft + ÁFA – 3 cikk
MÁRKATÖRTÉNET CSOMAG PRINT ÉS ONLINE*
Szakmai, B2B márkakommunikáció:
• Kétoldalas márkatörténet printben: egyedi, dupla oldalas ügyfélre szabott tartalmi megjelenés, jubileumokhoz, jelentős márkaesemények kommunikációjához.
• Kibővített tartalom online, videóval, átlinkelésekkel,
marketinganyagok megjelenítésével.
VILÁGNAPOK SZOPNZORCSOMAG
Kommunikáljon magáról olyan alkalmakkor, amikor az
Önök területére figyel a világ. Hívja fel magára a figyelmet
világnapok, nemzetközi akciónapok, illetve olyan évenként
ismétlődő, globális vagy számos országra kiterjedő ünnepek
és figyelemfelhívó napok alkalmával, amelyeket különböző
nemzetközi szervezetek hirdettek meg, vagy valamely
aktuális témához kapcsolódnak.
Szponzorációs tartalom + kapubanner. Megjelenik a főoldalon és
a rovatoldalakon, kiemelt hírlevélmegjelenéssel, tematizált blokkban.

5000 karakter + 2-3 kép
napi ár:
115 000 Ft + ÁFA

*Ár: egyedi ajánlat alapján
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STORYTELLING
INSIDE STORY*
Márkázott tartalom.
Kihasználni a történetmesélés figyelmet lekötő erejét.
Felkelteni a figyelmet és növelni a márkahűséget.
Tőkét kovácsolni az influenszerekből és a közösségi médiából.
Konverziós taktikákat kidolgozni és a sikert mérni.

••
•
•

Vegyen részt különleges interjúsorozatunkban!
ÍGY KÉSZÜL!*
Online kiadványunk egyedi megjelenést biztosító
lehetősége egy-egy termék, márka, brand, innováció,
beruházás bemutatására.
Célja, hogy látványos és sokoldalú módon hozza közelebb
olvasóinkhoz az adott terméket, az általa használt
technológiát, gyártási eljárást, vagy a vállalat alapvető
értékeit. A szolgáltatás keretében cégünk professzionális,
vágott videoanyagot készít, amelyet utómunkával és
narrációval ellátva teszünk fel a Store Insider online
felületére. Ezen kívül részletes írásos beszámoló is készül,
amely az online felületen, hírlevélben, valamint a Store
Insider social media oldalain is megjelenik.
ANIMÁCIÓS VIDEÓ*
Mutassa be termékét, magyarázza el hatékonyan szolgáltatását animációs videókkal. Egyedi animációval könnyebb
a közlés, hatékonyan, érthetően rá tud világítani érdemi
információkra, így a partnerei, vásárlói elkötelezettebbek
lesznek.
Animációs videókkal lehetősége nyílik:
Megkülönböztetni magát a konkurensektől.
Érthetően, egyszerűen és humorosan elmagyará zni
a terméke, szolgáltatása előnyeit.
Lenyűgözni vásárlóit,
A célközönségét lépésről lépésre eljuttathatja
a „problémától” a megoldásig.
Az elkészült animációs videó költséghatékonyan
használható más platformokon is.

••
••
•

SPECIÁLIS ROVATMEGJELENÉSEK
INNOVÁCIÓ ROVAT
Termékújdonsággal jelentkezik? Innovációs rovatunkban
mindig helye van az aktuális újdonságoknak! Többet is el
szeretne mondani mint más, kiemelné magát az innovációk
sorából a rovat fő helyén? Mondjon el termékéről,
cégéről mindent, amit fontosnak tart egy Innovációs
rovatban megjelenő, fixen beágyazott PR-cikkben. Előny,
hogy egyúttal több, ön számára releváns rovatban is
megjelentetjük a tartalmát. A fix kiemelés eredményeképp
a cikke nem áramlik lefelé a hírfolyammal, mindig stabil
helyen látszik az oldalon.
500 karakter + 2-3 kép
120 000 Ft + ÁFA – cikk
MENTES ROVAT
Mentes termékeket gyárt, vagy forgalmaz? A mentes
termékek piaca évek óta felfelé ívelő tendenciát mutat,
a termékek száma emelkedik, a kereskedők és a vásárlók
válogatni kezdtek. Különböztesse meg magát másoktól
azzal, hogy hiteles szakmai felületen mutatja be
termékét, részletezze büszkén a termékelőnyöket és –
tulajdonságokat.
500 karakter + 2-3 kép
120 000 Ft + ÁFA – cikk
„SAJÁT” ROVAT**
Rendszeresen publikálna nálunk egy hosszabb
időn keresztül, vagy akár egész évben? Szeretne
egy felületet, ahol megjeleníthetne saját tartalmat,
termékleírásokat, cikkeket vagy videókat? Módjában áll
teljes rovatszponzorációt kérni tőlünk úgy, hogy egyben
hírlevéllistánkra, közöségi oldalunkra is kikerül a tartalma.
MÁS TÉMÁJA VAN?
Találjuk ki együtt!
Csináljuk meg együtt!

*Ár: egyedi ajánlat alapján
**Rovatár: időszaktól függően egyedi megállapodás alapján

A kiadó fenntartja a jogot, hogy egyedi árazási, elhelyezési, illetve tenderkövetelmények által meghatározott igények esetén listaáraira felárat számítson fel!

