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GAZDASÁGRÓL ÉRTHETŐEN

• Prémium tartalom: piaci (részvény, kötvény, 
árupiac, deviza, kriptodevizák), gazdasági, 
külgazdasági elemzések;

• Színvonalas befektetési információk;

• Magas női célcsoport-elérés: a látogatók fele nő

• Videós rovat: interjúk, összeállítások, oktatóvideók

• Piaci, vállalati adatok, árfolyamok, befalapok
naprakész adatat 

• Jelentős minőségi KKV- és diák- tanár-adatbázis;
•

• Bejáratott és sikeres konferenciák

• Megújult, reszponzív honlap

• Havonta 500 000 látogató, több  mint 2 millió 
oldalletöltés*.

* Forrás: DKT, 2020 



A Privátbankár.hu látogatottsága

Havi 750 ezer
látogató

Havi 2,8 millió 
oldalletöltés 

havi átlag UV 2020 márciustól : 750 ezer

havi átlag PI 2020 márciustól : 2,8 millió

heti UV átlag 2020 márciustól : 350 ezer

heti PI átlag 2020 márciustól : 650 ezer

Forrás: DKT 2020 Q1. 



A PRIVÁTBANKÁR KÖZÖNSÉGE

50 %     férfi         (aff: 121)

68 %     18-59 év (aff: 123)

33%  Esomar AB  (aff: 144)

27%  diplomás     (aff: 137)

72% nagyvárosi   (aff: 120)

Forrás: Gemius DKT/gX 2020/101(15+ belföldi közönség), közönség összetétel, multiplatform total adat



Interjú rendezvény bevágással:

Rövid tematikus összeállítások: 

http://privatbankar.hu/vasarlo/tenyleg-6-evvel-tovabb-el-

aki-bajuszt-noveszt-313688 - az egészségügyről

http://privatbankar.hu/karrier/a-vilag-legdurvabb-csaloi-

te-megvenned-a-szabadsag-szobrot-vagy-egy-hidat-

314116

http://privatbankar.hu/vasarlo/katasztrofa-a-boltokban-

hogy-tunhet-el-egyik-naprol-a-masik-egy-

alapelelmiszer-a-polcokrol-313762

VIDEÓ

További videók itt találhatók

http://privatbankar.hu/video
http://privatbankar.hu/penzugyi_szektor/a-vallalatok-azonnali-fizetest-akarnak-mit-valaszolnak-a-bankok-314018
https://www.youtube.com/watch?v=IWAfTp4Jfts


ANIMÁCIÓS FILMAJÁNLAT

Az animációs videókhoz 
szükséges forgatókönyvet, 
szöveget, jeleneteket, 
karaktereket a Megrendelővel 
egyeztetve készítjük. 

A videókat a YouTube-ra töltjük fel, a 
Megrendelő szabadon rendelkezhet 
vele utána. A videókat rövid (pár 
mondatos) cikk keretében az oldalon, 
a címlapon is megjelentetjük, 
Facebookon megosztjuk.

REFERENCIA videókhoz link

https://www.youtube.com/watch?v=i_YHoiviM8k
https://www.youtube.com/watch?v=izZRk_09hFI
https://www.youtube.com/channel/UCENpMWtESpURlfl4oz19_pQ


Árlista: PR- és natív cikkek, edukációs videó

Megjelenés helye: 
privatbankar.hu

Kreatív Mennyiség Listaár*

Kiemelés a főoldalon,cikkoldalon
megosztás Facebookon, X-szel 

jelölve

PR CIKK: Hírfolyamban a cikk;
Cikkoldal jobb hasábban kiemelve cím-

kép-lead megjelenik
1 db/hét 850 000 Ft

Kiemelés a főoldalon, 
cikkoldalonmegosztás

Facebookon (szerkesztőség által 
készített tartalom)

NATÍV CIKK: Hírfolyamban a cikk;
Cikkoldal jobb hasábban kiemelve cím-

kép-lead megjelenik
1 db/hét

850 000 Ft +
100 000 Ft gyártási költség 
(videó esetén: 150 000 Ft)

Kiemelés a főoldalon, 
cikkoldalon,megosztás

Facebookon (szerkesztőségi 
tartalom)

NATÍV CIKKSOROZAT: Hírfolyamban a 
cikk;

Cikkoldal jobb hasábban kiemelve cím-
kép-lead megjelenik

4 db/4 hét 1 200 000 Ft

* Az árak ÁFA nélkül és kedvezmény nélkül értendőek. Első hirdetői és mennyiségi kedvezmény elérhető.

A natív és PR-cikkek kiemelést kapnak a site fő- és a cikkoldalain egyaránt: cím, kép, lead szerepel egy hétig mindkét helyen, különböző 

pozíciókban. A jobb hasáb cím-kép-lead heti átlagos UV száma: 215 000, AV: 0,5 millió.



Hivatalos teljes árlista

•Az árak ÁFA nélkül és kedvezmény nélkül értendőek

A privatbankar.hu hivatalos médiaértékesítője az Atmedia



Kapcsolat:Pető Fanni
peto.fanni@privatbankar.hu

+36 30 9516 182

Kapcsolat

Áraink a publikálás napjától visszavonásig érvényesek és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
A Privátbankár. hu Kft. a változtatás jogát fenntartja. Az ajánlatban felhasznált képek 
illusztrációk. Az ajánlatban szereplő becsült adatokat Digitális Közönségmérési Tanács 
– OLA, gemius/Ipsos Audience eredmények alapján határoztuk meg. Az ajánlatban 
foglalt információk a Privátbankár. Hu Kft. tulajdonát képezik. Az ajánlatban foglalt 
adatok bizalmas jellegűek és az ajánlat megtétele céljából az ajánlat címzettjének 
kerülnek átadásra. Az ajánlat címzettje tudomásul veszi, hogy nem jogosult az 
ajánlatban foglalt adatokat, a feleken kívülálló harmadik személynek átadni vagy 
harmadik személynek hozzáférhetővé tenni. Ellenkező esetben az ajánlat címzettje 
tudomásul veszi, hogy a Privátbankár. Hu Kft. az adatot jogosulatlanul átadóval vagy 
az adatot felhasználóval szemben kártérítési követeléssel élhet. 

mailto:peto.fanni@privatbankar.hu

