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MIÉRT VÁLASSZON MINKET?

vállalati döntéshozók, akik munkájuk
során IT-beruházásokról határoznak
ź IT-szakemberek, akiknek üzletileg is
indokolniuk kell döntéseiket
ź kis- és közepes vállalkozások beruházásait
irányító cégvezetők
ź az új trendek iránt érdeklődők,
véleményvezérek, korai felhasználók

a CIO Klubon keresztül a leghatékonyabb
elérést és kommunikációt biztosítjuk a
hazai informatikai döntéshozók felé
ź havonta 55-65 ezren tájékozódnak nálunk
a technológiai trendekről 80-100 ezer
organikus oldalletöltésen keresztül
ź oldalunkon és rendezvényeinken keresztül
piacvezető brandekhez csatlakozhat

ÚJ

TEMATIKUS MELLÉKLET

ź

BITPORT PR PLUSZ

A multimédiás megjelenés, a
webinar, a white paper jellegű
tartalom és a hagyományos
online kommunikáció egysége
ź 15-20 perces videó felvétele
előre egyeztetett témában
ź 30-40 perces podcast a
támogató képviselője, egy
független szakmai résztvevő
és moderátor szereplésével,
VAGY PR cikk publikálása a
Bitport oldalain (választható)
ź Az anyagokat egy héten
keresztül dedikált boxban
kiemeljük a Bitport oldalain
ź Az anyagok megjelentetése
a CIO Klub tagjainak küldött,
exkluzív hírlevélben
ź Támogatói logó elhelyezése
a Bitport oldalain
ÚJ

CIO KLUB PODCAST

nettó listaár/hó
550.000 Ft

ź

nettó listaár/hó

A HÓNAP TÉMÁJA
Három szerkesztőségi cikk a
kiválasztott témában, illetve:
ź Céglogó és A hónap témája
blokk a tartalmi oldalakon
ź Támogatói logó elhelyezése
a szerkesztőségi cikkekben
ź PR cikk megjelentetése és
egy hetes kiemelése
PR MEGJELENÉSEK

nettó listaár

350.000 Ft

nettó listaár/hét

ROADBLOCK BANNER
630×350 px méretű PNG vagy
JPG banner minden cikkünk
nyitó illusztrációjának helyén

250.000 Ft

PR MEGJELENÉS
A támogató által küldött anyag
megjelentetése, a hírfolyamban
való elhelyezése és kiemelése
tartalmi oldalainkon

180.000 Ft

Kapcsolódó szolgáltatások
Részvétel az előre megbeszélt
témához kötött, 30-40 perces,
podcast formában közzétett
szakmai beszélgetésben
ź A podcast megjelentetése a
CIO Klub tagjainak küldött,
exkluzív hírlevélben
ź A podcast megjelentetése a
Bitport oldalain és népszerű
online alkalmazásokban
ź Cégnév, logó feltüntetésével

180.000 Ft

ź

PR cikk elkészítése

40.000 Ft

ź

PR videó forgatása

megegyezés szerint

CIO HUNGARY

MANUFACTURE IT

CIO BUDAPEST

HUNGARY

Rendezvényeinkről és a szponzoráció
lehetőségeiről a Bitport oldalán vagy
a fenti elérhetőségeken tájékozódhat!

