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A BITPORT CÉLCSOPORTJA

MIÉRT VÁLASSZON MINKET?

ź

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

kiváló elérést és hatékony kommunikációt
biztosítunk a magyarországi informatikai
döntéshozók felé
ź havonta 70-90 ezren tájékozódnak nálunk
a technológiai trendekről 100-120 ezer
organikus oldalletöltésen keresztül
ź a Bitporton és a kiadónk által gondozott
rendezvényeken keresztül piacvezető
brandekhez csatlakozhat

Új hirdetési portfóliónkat 2018 júniusától
megtisztítottuk a tradicionális megoldások
jelentős részétől. Ajánlatunkat az elmúlt
években leghatékonyabbnak bizonyuló
eszközökre szűkítettük, és segítséget
nyújtunk a tartalom elkészítésében is:

Ügyfeleink kommunikációját nem csak
felületeinkkel, hanem új konstrukciókkal és
szolgáltatásokkal is erősítjük. Mellékleteink
szerkesztőségi munkával segítik a célzott
üzenetek átadását vagy a hosszabb távú,
véleményformáló kampányok sikerét:

PR MEGJELENÉSEK

MELLÉKLETEK

nettó ár/hó

A HÓNAP TÉMÁJA
Három szerkesztőségi cikket
közlünk egy jól meghatározott
tárgykörben, illetve:
ź Céglogó és A hónap témája
blokk kiemelése az összes
tartalmi oldalunkon
ź Támogatói logó elhelyezése
a cikkekben (a kampányt
követően is látható marad)
ź Egy kapcsolódó PR cikk
megjelentetése és egy hetes
kiemelése

350.000 Ft

TRENDING TOPICS
Három hónapos kampányban
heti két szerkesztőségi cikkel
népszerűsítünk egy informatikai
vagy üzleti területet, illetve:
ź Támogatói logó elhelyezése
a cikkekben (a kampányt
követően is látható marad)
ź Havonta egy kapcsolódó PR
cikk megjelentetése és egy
hetes kiemelése

190.000 Ft

nettó ár/hét

ROADBLOCK BANNER
630×350 px méretű PNG vagy
JPG banner a tartalmi oldalak
felső régiójában, a cikkek nyitó
illusztrációját fedő rétegben

250.000 Ft

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

170.000 Ft

Kapcsolódó szolgáltatások
ź

PR cikk elkészítése

25.000 Ft

ź

PR videó forgatása

80.000 Ft

Rendezvényeinkről a Bitport oldalán,
az Események menüben tájékozódhat!
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