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Médiaajánlat, www.utajovobe.eu 2014 
(érvényes 2015-ig) 

Általános bemutatás 

Az utajovobe.eu oldal 2011-ben indult azzal a céllal, hogy a fenntartható fejlődést a mindennapi középiskolai 

oktatás részévé tegye. E célból a weboldal tartalmaz egy oktatási segédletet, mely mindenki számára ingyen 

érhető el és használható. Az oktatási segédlet nem elméleti, hanem gyakorlati példákon keresztül mutatja be 

az energiahatékonyság, a hulladékgazdálkodás, a klímaváltozás, az élelmiszertermelés a fenntartható 

fejlődés és a környezetvédelem, valamint a biodiverzitás problémakörét, így az oldal, fókuszálva a tudást, a 

középiskolások, szélesebb értelemben véve pedig az egész társadalom számára naponta közöl olyan 

cikkeket, mellyel ismereteik bővíthetők. A weboldal ez által egy olyan tematikus honlappá vált, amely átfogó 

képet és hasznos információkat nyújt az adott témakörről olvasóinak, mégpedig naprakészen, egyben 

lehetőséget teremt arra, hogy hirdetők is megjelenhessenek az oldalon, leginkább az energetika, a 

hulladékgazdálkodás, illetve az élelmiszeripar területéről.  

2013-ban az oldal elérte az átlagosan legalább 150.000 fős havi egyedi látogatottságot illetve a 280.000-es 

oldalmegnyitást, mely adatokat a Google Analytics hitelesít. Az alexa.com adatai szerint a weboldal az első 

1000 legjobb közé is bekerült. Mindezekkel az eredményekkel az utajovobe.eu már 2013-ban vezetővé vált a 

zöld oldalak között, pozícióját azóta is őrzi. 

A cikkek közül az ajánlott anyagok rendszeresen megjelennek a hetente kétszer megjelenő, alkalmanként 

különböző cikkeket prezentáló OzoneNetwork, Egyenlítő, Zöld Hírek c. műsorában is, mely műsort kb. 

100.000 néző szokott megtekinteni esténként. A műsort egy héten belül legalább kétszer ismétlik, illetve 

megtekinthetők a csatorna weboldalán is. A cikkeket más médiák is felhasználják, így az adott híranyag más 

portálokon keresztül szélesebb olvasóközönséghez jut el, mint amit a weboldal naponta biztosít.  

A cikkek mellett számláló is működik, mely mutatja, hogy a hírt eddig hányan olvasták el. A legtöbbet 

olvasott cikkeket a weboldal kiemeli, így az külön is látható a Főoldalon. 

Az Út a jövőbe indulása óta jelen van a Facebook-on, naponta növelve a lájkok számát.  

A weboldal hírei heti hírlevél formájában is kiküldésre kerülnek, mely szolgáltatás jelenleg 2300 emberhez 

jut el, azonban ez a szám is, mint ahogy az egyedi látogatók és az oldalletöltés száma is, folyamatosan 

növekszik. 

Mint minden weboldal, ajánlatunk is a standardokra épül, ettől azonban el lehet térni, ha a hirdető úgy 

kívánja (egyedi ajánlat), az oldal időszakos kampányok megjelenítését is vállalja. A hirdetés elhelyezéséhez 

más számítási módszer is alkalmazható. 

http://utajovobe.eu/
http://utajovobe.eu/
http://www.utajovobe.eu/
http://www.utajovobe.eu/
http://www.google.com/analytics/
http://www.alexa.com/siteinfo/utajovobe.eu
https://www.facebook.com/Utajovobe.eu
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Megjelenés az oldalak tetején (728x90): 

 

728x90 fekvő banner  
 

Főoldal teteje   50.000.-Ft+Áfa/hó 

Adott rovatban  40.000.-Ft+Áfa/hó 

 

 

 

Megjelenés cikkekben  (336x280 pixel standard, vagy egyedi méret megegyezés szerint): 

 

336x280 fekvő banner a cikkekben: 

Összes cikkben  20.000.-Ft+Áfa/hó 

Adott rovatban  15.000.Ft+Áfa/hó 

 

http://utajovobe.eu/
http://utajovobe.eu/
http://www.utajovobe.eu/
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Megjelenés oldalsávban (250x250 pixel, vagy egyedi magasság megegyezés szerint): 

 

250x250 oldalsávban megjelenő banner 

Főoldal tetején  30.000.-Ft+Áfa/hó 

Adott rovatban  25.000.-Ft+Áfa/hó 

 

 

 

Megjelenés oldalsávban (240x400 pixel, vagy egyedi magasság megegyezés szerint): 

 

240x450 oldalsávban megjelenő banner 

Főoldal tetején  32.000.-Ft+Áfa/hó 

Adott rovatban  27.000.-Ft+Áfa/hó 

http://utajovobe.eu/
http://utajovobe.eu/
http://www.utajovobe.eu/
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Megjelenés a lap alján (468x80 pixel, vagy egyedi magasság megegyezés szerint): 

 

468x80 oldalak alján megjelenő banner 

 

Minden oldalon  30.000.-Ft+Áfa/hó 

 

 

 

Szponzorált cikkek 

PR-cikk, hirdető által készített cikk illetve híranyag  15.000.Ft+Áfa 

A PR cikk 3 napig látható a Főoldalon, majd, mint ahogy a többi cikk is, az archívumba kerül, de továbbra is 

olvasható. (Egy év alatt általában megduplázódik minden cikk olvasottságának a száma.) A PR cikk ugyanígy 

látható a FB oldalon is. Amennyiben a hirdető rögzíteni kívánja a weboldalon vagy a FB oldalon a cikket, úgy 

az ár 20.000.-Ft+Áfa/hó. A weboldal üzemeltetője a megállapodás kialakításához tanáccsal szolgál. 

Amennyiben a hirdető a tanácsok ellenére ragaszkodik az eredeti, saját verziójához, a weboldal 

üzemeltetőjének jogában áll a cikk hirdetését elutasítani. 

Szélesebb körű megjelenítés (egyedi ajánlat)   30.000.Ft+Áfa 

Mivel az ajánlat egyedi, a megállapodást is külön kell kialakítani. A weboldal üzemeltetője a megállapodás 

kialakításához tanáccsal szolgál. Amennyiben a hirdető a tanácsok ellenére ragaszkodik az eredeti, saját 

verziójához, a weboldal üzemeltetőjének jogában áll a cikk hirdetését elutasítani.  

 

Hírlevelek 

Megjelenés heti hírlevélben:      2 Ft+Áfa/megjelenés 

http://utajovobe.eu/
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