A TURISZTIKAI PORTÁL BEMUTATÁSA

A HELLO HUNGARY PLATFORM HIÁNYPÓTLÓ
KEZDEMÉNYEZÉS AZ ONLINE TÉRBEN
GASZTROTURISZTIKAI KALAUZ

ONLINE TURISZTIKAI MAGAZIN
•

•

•

•
•

Többszáz,
gasztroturisztikailag
releváns
vonzerőt
felvonultató, térképes vizualizációval bíró egység adatlapja
kerül megjelenítésre, országos lefedettséggel (Budapestet
leszámítva)
Az egységek gyorshívás, útvonaltervezés, közösségi
médiaoldalra való átirányítás, nyitvatartás, foglalás (ahol
releváns), webshop (ahol releváns) funkciókkal bírnak
Komplex, számos szempontot listázó szűrőrendszer kerül
beépítésre a portál felületein, mely a keresletre szabott
kínálat ajánlatát tudja biztosítani a felhasználók számára
A gasztroturisztikai vonzerők szerepeltetése mellett
további utazásra motiváló elemek kerülnek beemelésre,
ezzel is kedvezően befolyásolva a felhasználók döntését

•

•

•

Többszáz vezércikkeket felvonultató online magazin, a
következő rovatokkal operálva: Aktív, Gasztronómia,
Kultúra, Szállás, Tudtad?, valamint Toplisták.
Az írások Magyarország kiemelt turisztikai térségeit fedik
le, megkapó fotókkal, VR felvételekkel illusztrálva, titkos
tippeket adva, s remek toplistákat összeállítva. Több
íráshoz „felolvasó” funkció is tartozik, így utazás közben
akár hallgatva is fogyasztani lehet a tartalmakat.
A vezércikk-tartalmat rövidhírek egészítik ki, míg a
programajánlóban a felhasználók egyaránt találhatnak jól
definiált, aktív, gasztronómiai, valamint kulturális
programokat, melyek napra, témára is leszűrhetők. A
tartalmak ezer szálon kapcsolódnak egymáshoz: így
irányítják a figyelmet egy-egy térségre, minél több
desztinációt, látványosságot és érdekességet megláttatva.
E célt szolgálják az olvasható tartalmak mellett a videók is:
cca. kétperces kedvcsinálóként sarkallják a nézőt utazásra,
s a felfedezés örömének megélésére, erdőket, mezőket,
tavakat bejárva, a Balatontól az Őrségen át Gemencig s, a
Mátrától a Hortobágyon át a Tisza-tóig.

Az említett fő profilelemek több vonalon is összeérnek. Legyen az egymás ajánlása kapcsolódó tartalmak mentén, vagy a behivatkozás
lehetőségét megragadva. Olyan szempontok, mint az akadálymentesített, a családbarát vagy éppen a kerékpáros- és kutyabarát vonal
szintén kiemelt szerephez jut tartalmaink sorában. Tartalmaink angol nyelvű fordításáról gondoskodunk, akár írott, akár videós
tartalmainkról legyen szó, mely utóbbiakat szinkronfelirattal is ellátunk.

A PLATFORM EGYIK FŐ ELEME A GASZTROTURISZTIKAI
KALAUZ, MINDEN LISTÁZOTT CÍM ADATLAPPAL
RENDELKEZIK
A Gasztroturisztikai Kalauz térképe

Az egyik listázott cím adatlapja

AZ IZGALMAS, RELEVÁNS TARTALMAKAT FELVONULTATÓ
CIKKEK HAT ROVATBAN KAPNAK HELYET
A Toplisták rovat egyik cikke
A Szállás rovat egyik cikke

POTENCIÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK BEMUTATÁSA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK SZÉLES TÁRHÁZA ÁLL
RENDELKEZÉSRE
FŐSZPONZORÁCIÓ

BEMUTATÁS

Névadó szponzoráció,
a partner neve, logója
konstans módon
megjelenik a portálon,
integrált banner
megjelenések,
garantált AV
mennyiséggel. Igény
esetén addicionális
natív tartalmak, rovat
szponzoráció,
cikksorozat vagy
branded content
együttműködés.

LISTAÁR

Egyedi megállapodás
alapján

BRANDED
CONTENT

ROVATSZPONZORÁCIÓ

DISPLAY
FELÜLETEK

Márkázott aloldal
létrehozása, ahová a
partner a
szerkesztőség
együttműködésével
saját tartalmakat
publikál.

Eseti jelleggel a
partnerrel
együttműködésben generált
tartalmak (videó,
cikk) publikálása az
online magazin
választott
rovatában.

Tematikus, a
partner
márkaüzenetéhez passzoló
cikksorozat
publikálása az
online magazin
felületén, akár
több rovatba
illeszkedve.

Kiemelkedő
imázsmegjelenés,
a partner a
választott,
márkaüzenetéhez
leginkább
illeszkedő rovatot
szponzorálja,
konstans
vizibilitást
biztosítva
márkájának.
Opcionálisan a
rovatban
elhelyezhetőek a
partnerrel
együttműködésben generált
tartalmak.

Integrált,
nagyértékű
display, banner
kampány
egyeztetett
cikkek alapján,
így a partner a
tartalomtól
függően tudja
alakítani
portfólióját,
diszkrét hirdetést,
könnyű
asszociációt
elősegítve.

Vezércikk: 90.000 Ft/db
(angol nyelvű oldalon
való megjelenés +
45.000 Ft)

350.000 Ft-tól
egyedi
megállapodás
alapján

Cikk: 90.000 Ft
Videó: 150.000
Ft

800.000 Ft-tól
kérésektől
függően

Lásd Display
felületek
bemutatásánál

CIKKSOROZAT

NATÍV
EGYÜTTMŰKÖDÉS

DISPLAY FELÜLETEK BEMUTATÁSA

DISPLAY FELÜLETEK
FULL BANNER

BASIC BANNER

SIDE BANNER

FULL SCREEN IMAGE/VIDEO

SLIDESHOW

BILLBOARD

MEGJELENÉS
HELYE

FULL BANNER

BASIC BANNER

FULL SCREEN
IMAGE/VIDEO

SIDE BANNER

SLIDESHOW

BILLBOARD

NYITÓOLDAL/
LISTAOLDAL

800.000 Ft/hét

600.000 Ft/hét

800.000 Ft/hét

300.000 Ft/hét

200.000 Ft/hét

600.000 Ft/hét

CIKKOLDAL/
ALOLDAL

650.000 Ft/hét

400.000 Ft/hét

650.000 Ft/hét

150.000 Ft/hét

120.000 Ft/hét

400.000 Ft/hét

FULL BANNER

JELLEMZŐK
• Teljes képernyő széles elhelyezés
• Fejlécben jelenik meg

MÉRET
• Desktop: 1920x400px (renderelt méret: 1536x400px)
• Mobil: 800x240px

BASIC BANNER

JELLEMZŐK
• Maximális szélesség megegyezik az oldal tartalmának
szélességével
• Fejlécben jelenik meg

MÉRET
• Desktop: 1180x240px
• Mobil: 800x240px

FULL SCREEN IMAGE/VIDEO

JELLEMZŐK
• Az egész képernyőt kitakarja
• Egyszeri alkalommal jelenik meg a usernek
• Automatikusan 5 másodpercet követően bezáródik,
de a felhasználó is be tudja zárni

MÉRET
• Desktop: min. 1920x1080px (16:9)
• Mobil: min. 1080x1920px (9:16)

SIDE BANNER

JELLEMZŐK
• Fix szélességű és magasságú banner
• Tartalomba ágyazva jelenik meg

MÉRET
• Desktop: 287x479px
• Mobil: min. 800x200px

SLIDESHOW

JELLEMZŐK
• Kép/videógalériában jelenik meg,
mint a galéria egy eleme

MÉRET
• Desktop: 1920x1080px
• Mobil: min. 800x450px

BILLBOARD

JELLEMZŐK
• Fix szélességű és magasságú banner
• Tartalomba ágyazva jelenik meg

MÉRET
• Desktop: 1180x240px
• Mobil: min. 800x240px

TOVÁBBI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a tulajdonában álló gazdasági
társaságok működtetik Magyarország legnagyobb szakmai és nagyközönségi
médiaportfólióját a turizmus területén, amelynek legfiatalabb tagja a 2022-ben
indult Hello Hungary.
A különböző weboldalakból, a hozzájuk kapcsolódó közösségimédia-oldalakból,
tévé- és rádióműsorokból, kisebb és nagyobb létszámú rendezvényekből, képzési
programokból, változatos formátumú print kiadványokból álló, összesen több
mint 30 médiafelületet magában foglaló kommunikációs portfólió képes
hatékonyan hozzájárulni ahhoz, hogy partnereink a különböző médiaeszközök
stratégiailag összehangolt, együttes alkalmazásával üzeneteiket eljuttassák akár
több százezer főnek, elérve kommunikációs és egyéb céljaikat.
Igény esetén csomagajánlat összeállítása is lehetséges.

