Médiaajánlat a rosszlanyok.hu, és társoldalaira
A kampányok bannerei a szabad bannerhelyek függvényében, különböző pozíciókban és méretben jelennek meg az oldalakon. A
kampányok a legoptimálisabb elhelyezés szerint indulnak el a megrendelt mennyiség és konstrukció alapján.

Kattintás alapján (CT):
Megjelenés alapján (AV):

20 Ft + Áfa / kattintás
20 Ft + Áfa / ezer megjelenés

info@rosszlanyok.hu | +36 70/639-90-80 | Egyedi kedvezmények miatt keressen bizalommal!
Banner formátumok: .gif, .jpg, .png, (max 160 kb.)
Minimum megrendelés összege: 30 000 Ft + Áfa
Érvényes 2017. május 1.-től

Kattintás és megjelenés alapján megjelenés
1. Bal oldali bannersáv - rosszlanyok.hu / 120x240 px
Publikus, minden oldalon megjelenő bannerek Szexpartner és / vagy Masszázs nézetben.

2. Képnéző - rosszlanyok.hu / 120x240 px, 140x94 px
A hirdetők képeire kattintva érhető el. Ez jelenik meg a legtöbbet.

3. Főoldalakon szexi poszt mellett - rosszlanyok.hu / 300x250 px
Minden kategória főoldalán megjelenő banner a Legszebb képek doboz alatt. Felbontásfüggő megjelenés.

4. Hirdetők adatlapja / 300x250 px, 120x240 px
Hirdetők adatlapján a jobb oldali sávban és az ajánlott hirdetők listája alatt.

5. Mobil felület - m.rosszlanyok.hu / 300x80 px
Aloldalakon több helyen: menü oldal, beléptető oldal, lista oldal, adatlap oldal.

6. Csomag ajánlat, szexpartner oldalakon / 120x240 px
Oldalakon a bal vagy jobb oldali bannersávban: budapestcsajok.hu, csucscsajok.hu, erotikmarket.hu, extazis.com, hotel69.hu, kedvesek.hu,
kimaradas.hu, magyarescort.com, pinaparade.hu, piroszona.hu, sexindex.hu, szexeslanyok.hu, szexhungary.hu, szexlesz.hu, szexma.hu,
szexpartnerapro.hu, szexpartner.hu, szexpartner.info.hu, szexpartner-kereso.hu, szexpartner.xxx, szex.pixelnet.hu.

7. Csomag ajánlat, masszázs oldalakon / 120x240 px
Oldalakon a jobb oldali bannersávban: masszazs.co.hu, masszazs.xxx.

8. Csomag ajánlat, pornó videós oldalak / 120x240 px
Oldalakon a jobb oldali bannersávban: ingyen-porno.info, sexingyen.com, szex-video.info, szex.pro, tv.szex.hu.

Fix áras, speciális megjelenés
8. Belső hírlevél - rosszlanyok.hu / szöveges
Egyedi szöveges levél, címzett szűrési lehetőséggel: utolsó belépés dátuma | életkor | terület: város, megye | jelenleg aktív, jelenleg nem
aktív, volt már aktív | kategória: szexpartner, masszázs, domina | nő, lánypár, férfi, travi, pár | beszélt nyelv
hirdetőknek kiküldött levél:
felhasználóknak kiküldött levél:

10 ft + Áfa / hirdető
5 ft + Áfa / felhasználó

9. Hirdetők adminisztrációs felületén - rosszlanyok.hu / Csak a belépett hirdetők számára elérhető felület.
a)
b)
c)

kezelő felület fölött / szöveges, max. 100 karakter:
kezelő felület alatt / szöveges, max. 100 karakter:
kezelő felület mellett, bal bannersávban / 120x240 px

1-2. hely:
3-9. hely:

20 000 Ft + Áfa / hó
15 000 Ft + Áfa / hó
20 000 Ft + Áfa / hó
15 000 Ft + Áfa / hó

