Rólunk
TERMÉKPROFIL

A

Travelo

az

egyik

USP

leglátogatottabb

utazási

portál

Magyarországon, melynek népszerűsége és olvasótábora

A Travelo olvasói az átlagnál magasabb jövedelemmel rendelkeznek
és több, mint 63%-uk főbevásárló.

évről-évre folyamatosan növekszik. A Travelo bemutatja a
legérdekesebb belföldi és külföldi utazási desztinációkat,

• Holtszórás nélküli elérés

hasznos

• Geo- és címketargetált multiscreen bannermixek

valamint

utazási
hiteles,

praktikákkal
informáló

és
és

tanácsokkal
inspiráló

szórakoztatja az utazni vágyó olvasókat.

szolgál,

tartalmakkal

• Speciális tartalmi együttműködések (branded content, szakértői
megszólaltatások, kampánnyal kísért study tour élményanyagok,
nyereményjátékok)

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség, multiplatform), 2021. november

Elérések

485 ezer

1,6 M

26 ezer
71%

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség, multiplatform), 2021. november

39%

4,8%

Demográfia
Nem

52% | 48%

Iskolázottság

Kor

60+
50-59
40-49
30-39
18-29
15-17

33,00% Általános iskola
22,70%
22,67%
14,02%
7,01%

42,35%
35,37%

Egyetem,…

0,59%

Esomar

24,73%

Falu

19,30%
20,90%

Forrás: DKT-Gemius (15+ belföldi közönség, multiplatform), 2021. november

22,89%

A

35,07%

Egyéb város

Budapest

17,29%

Szakiskola
Középiskola,…

Lakhely típusa

Megyei város

4,84%

B

10,54%
36,97%

C
D

15,41%

Tartalmi fókuszok

Utazás

Kultúra

Család

Wellness

Gasztro

Perszónák
01. Minőség a mindenem

02. Digitális bennszülött

Hírek
Távol
Közel
Cucc

Rovatok

Tematikus mellékletek

MEDSPA
A
több
évszázados
hagyománnyal
rendelkező
gyógyvízes kúráktól a legújabb
wellness trendekig minden
különlegességet körbejárunk
ebben a mellékletben, ami
csak a termálvizek, a dayspák,
a kozmetikai- és testkezelések,
a wellness és a selfness
világára nyitott olvasóknak
érdekes lehet.

TÚRA / TÉLI SPORT
Márciustól
novemberig
a
túrázásé, majd decembertől
februárig a téli sportoké a
főszerep
ebben
a
mellékletünkben.
Tippeket
adunk
kezdőknek
és
haladóknak a legjobb túra
útvanalakhoz, síteperekhez, a
felkészüléshez, a felszereléshez
és még a környék látnivalóihoz
is.

CSALÁDBARÁT
Ebben
a
mellékletünkben
családbarát
helyeket
mutatunk be vidéken és
külföldön.
Írunk
benne
különböző
gyerekbarát
programokról és helyszínekről.
Tippeket adunk repülős és
autós utazáshoz, hogy a
legpraktikusabban
csomagoljanak, és út közben
már csak az élményekre
kelljen figyelniük.

BOR / GASZTRO
Hol
a
legfinomabbak
a
hagyományos
fogások?
Melyik vidéken milyen bort
kell kóstolni, és mely pincék
tartanak egész évben nyitva?
Ennek a mellékletnek az
olvasói
magabiztosan
választhanak
éttermet
és
finom borokat.

Tematikus mellékletek

BALATON
A
magyar
tenger
híreit
hozzuk el az olvasóknak
ebben a mellékletünkben. Itt
minden újdonságról értesül,
akár az északi, akár a déli part
a
kedvence.
Szállások,
éttermek,
lángosozók,
hajójáratok,
programok
–
minél hosszabb a szezon,
annál hosszabban működik a
mi mellékletünk is!

ADVENT
November
közepétől
karácsonyig itt adunk hírt
minden ünnepi programról, és
itt
osztjuk
meg
saját
tippjeinket
is
az
ünnepi
készülődéshez. Melyik adventi
vásárban
van
a
legkülönlegesebb
ízesítésű
forralt
bor?
Ezekre
a
kérdésekre mind eláruljuk a
választ
ebben
a
mellékletünkben

BUDAPEST
A főváros híreivel töltjük meg
ezt
a
mellékletünket.
Felfedezzük az újonnan nyílt
helyeket, leteszteljük a város
legizgalmasabb
sétáit,
megmártózunk a fürdőkben,
bulizunk egyet és kiállításokat
is meglátogatunk.

KULT / RENDEZVÉNY
A
rovatban
végigjárjuk
világhíres regények ma is
létező,
utazásaink
során
könnyen
felkereshető
helyszíneit, összegyűjtjük a
világ legszebb színházait és
mozijait, interjúkat készítünk
írókkal,
színészekkel
aktualitásokról és kedvenc úti
élményeikről.

Hirdetési megoldások
Standard hirdetés
Bannermix (multiscreen)
Super leaderboard

Roadblock

Medium rectangle

Hirdetési megoldások
Rich média
Hangár (multiscreen)
A Hangár a címlapokon, rovat- és cikkoldalak tetején

megjelenő szponzoráció. A hátteret – a nagy kijelző
felbontások miatt – érdemes desktopon 1920 x 620 pixelre,
mobilon pedig 720 x 270 pixelre optimalizálni

Hirdetési megoldások
Rich média
Slideshow (multiscreen)
A

Slideshow

cikkoldalak

a

címlapokon,

tetején

rovat-

megjelenő

és

hirdetés,

melyben 3 vagy 4 statikus kép slideshow
formájában,

3

másodpercenként

váltja

egymást. Ez a megjelenés napi 1 alkalommal
nyitott állapotban indul, amikor a magasság
450 pixel. A hirdetést manuálisan össze lehet
csukni,
csökken.

ilyenkor

a

magasság

120

pixelre

Hirdetési megoldások
Rich média
Video wallpaper (multiscreen)

A Video wallpaper a címlapokon, rovatés cikkoldalak tetején megjelenő, videót
is tartalmazó szponzoráció. A player
ablak
látható,

kizárólag

nyitott

melyben

állapotban
az

első

oldalbetöltésnél, napi 1 alkalommal a
videó

automatikusan

elindul.

Ezt

követően a videót manuálisan le lehet
állítani, újraindítani. A player ablakot
bezárva a szponzoráció kapuhirdetéssé
csukódik össze.

Hirdetési megoldások
Rich média
Bigpic (multiscreen)
A

BigPic

hirdetés

az

Origo

rovatnyitókon

és

cikkoldalakon jelenik meg a fejléc alatt. A tartalom nem
gördül rá a statikus képre, így az teljes magasságában
beépül

az

oldalba.

Ez

a

hirdetés

nem

bezárható, tovább görgetésre fog csak eltűnni a
szemünk elől.

Hirdetési megoldások
Cikkvégi szöveges – képes ajánló
A cikkvégi szöveges – képes ajánló a cikkek

végén megjelenő Utazzon! dobozban jelenik
meg.
Leadandók:
•

Kép desktop: 3:2-es oldalarányú kép (450X300 px)

•

Kép mobil: 1:1-es oldalarányú kép (250X250 px)

•

max. 15 karakter cím (szóközökkel együtt)

•

max. 90 karakter szöveg (szóközökkel együtt)

•

és a link, amire mutasson

Hirdetési megoldások
Most ajánljuk szponzoráció
Travelo.hu címlapján és az összes magazinos tartalom mellett
megjelenő szöveges – képes ajánló.
Leadandók:
•

Kép desktop: 3:2-es oldalarányú kép (450X300 px)

•

Kép mobil: 1:1-es oldalarányú kép (250X250 px)

•

max. 15 karakter cím (szóközökkel együtt)

•

max. 90 karakter szöveg (szóközökkel együtt)

•

és a link, amire mutasson

Hirdetési megoldások
Multiscreen PR cikk megjelenés leaddel

Hirdetési megoldások
Tematikus melléklet szponzoráció
A tematikus melléklet a szerkesztőség által válogatott,
tematikába illő magazinos cikkek, hírek és galériákat jelenti. A
téma

szponzora

által

a

szerkesztőség

részére

küldött

releváns, a témába illeszkedő hírei is megjelennek szerkesztői
döntés alapján (a be nem szerkesztett híreket, anyagokat a
főszponzori csomagban szereplő vagy külön megvásárolt PR
cikk felületen tudjuk megjelentetni).

Szponzoráció tartalma:
Hangár banner + PR cikk + 1 db cikkvégi szöveges-képes
ajánló + 50.000 AV ROS multiscreen bannermix
Mellékletek:
Medspa,
Téli/Túra
sport,
Családbarát,
Bor/Gasztro, Budapest, Balaton, Advent, Kult/rendezvény

Hirdetési megoldások
Tematikus hónap címke szponzoráció
Szerkesztőségünkkel minden hónapban választunk egy-egy
átfogó témát, amit alaposan körbejárunk. A tematika
kialakításában és gondozásában az egész szerkesztőségünk
részt vesz; mindenki legalább egy cikket ír az adott témához
kapcsolódó saját élményeiről, vagy az őt foglalkoztató
kérdésekre kapott szakértői válaszokból. A havi kiemelt

témáink a mellékleteinken átívelnek.
Szponzoráció tartalma:
• Szponzorált keretes megjelenés minden tematikus
hónaphoz tartozó cikkben (multiscreen)
• 50 000 AV/hónap multiscreen bannermix a Travelo.hu és
az Ongo oldalain.
Címkék:
Évindító, Tél, Egzotikus, Wellness, Citybreak, Gasztro, Outdoor,
Vízpart, Aktív Nyár, Balkán/Adria, Egészség, Ünnep

Hirdetési megoldások
Branded Travel Content

BTC, ezt a nevet adtuk gyűjtőoldalunknak, ahol a márkázott
utazási tartalmaink megjelennek. Külön jelöléssel ezek a
cikkek a Travelo nyitóoldalán és az Origo címlapi Travelo
dobozból is elérhetők.
A márkázott tartalmak a hagyományos hirdetéseknél több
lehetőséget kínálnak és hatékonyabban érhetik el a
fogyasztókat. Még azokat is, akik ösztönösen kerülik el a
reklámokat.

Caption

A cikkhez kapcsolódóan a hirdető az alábbi felületeken
jelenik meg:
• a cikk jobb hasábjában 300x600 (mobil: 300x250) pixeles
banner
• a cikkben a tartalomhoz kapcsolódóan az ügyfél
weboldalára mutató külső linkelés megengedett
• keretes támogatói névjegy (ügyfél neve, logója,
elérhetősége, nyitva tartása, maximum 200 karakterben)
• említés a cikk végi disclaimerben
• Add-on: plusz terelési lehetőség a Travelo social
felületeiről

Köszönjük a
figyelmet!
salesworks.hu

