
 

Hirdetési lehetőségek a rosszlanyok.hu oldalon és társoldalain 

Fix bannerhelyek, vagy egyedi kedvezmények miatt keressen bizalommal! 
 

info@rosszlanyok.hu | +36 30/323-03-85 

 

I. rosszlanyok.hu – publikus asztali felület, változó bannerhelyek 
          300x250 px, 120x240 px  - Minta itt 

 
60 Ft + Áfa / kattintás 

  
II. rosszlanyok.hu – publikus asztali felület, képnéző  
          300x250 px – Minta itt 240 000 Ft + Áfa /hó 
  
III. m.rosszlanyok.hu – publikus mobil felület, változó bannerhelyek 
          300x100 px – Bejelentkezés minta itt, és adatlap minta itt, lista és menü minta itt 

 
60 Ft + Áfa / kattintás 

  
IV. rosszlanyok.hu – hirdetők admin felülete * - Minta itt  
          120x240 px, bal sáv 1. hely 30 000 Ft + Áfa /hó 
          120x240 px, bal sáv 2. hely 26 000 Ft + Áfa /hó 
          120x240 px, bal sáv 3. hely 22 000 Ft + Áfa /hó 
          szöveges link, hirdetés fölött (max. 100 karakter) 30 000 Ft + Áfa /hó 
          szöveges link, hirdetés alatt (max. 100 karakter) 25 000 Ft + Áfa /hó 
  
V. rosszlanyok.hu – publikus asztali felület, Külföldi ajánlatok (Job offers) aloldal - Minta itt 
 

egyedi ár miatt keress ** 

  
VI. rosszlanyok.hu - belső hírlevél - Minta itt  
          hirdetőknek kiküldött 100 ft + Áfa / hirdető 
          felhasználóknak kiküldött 50 ft + Áfa / felhasználó 
  
VII. csomag ajánlat, felnőtt társoldalainkon, 20+ domain 
          300x100 px, 300x250 px 

 
60 Ft + Áfa / kattintás 

  

 

* Csak a belépett hirdetők látják. 

** Árak miatt keressen minket, vagy viszont értékesítő partnereinket. 

 

 

Egyéb kiegészítések 

1. Igény esetén megjelenés alapú kampányra is van lehetőség, ennek díja 40 Ft + Áfa / 1000 megjelenés. 

2. Amennyiben csak az asztali verzión jelenik meg a hirdetés, úgy az +40% feláras. 

3. 0,02% CTR alatti kampányok esetén megjelenés és fix idő alapú konstrukcióra egyedi ajánlatot adunk. 

4. Banner formátumok: .gif, .jpg, png, (max 240 KB). 

5. Minimum megrendelés összege: 50 000 Ft + Áfa 

 

6. Felnőtt társoldalaink: sexindex.hu, masszazs.co.hu, kedvesek.hu, lanyokneked.hu, ingyenporno.net, szexhungary.hu, 

szexlesz.hu, szexapro.com, hotel69.hu, szexpartner.xxx, szexpartner.hu, szexma.hu, erotikmarket.hu, szexeslanyok.hu, 

kimaradas.hu, extazis.com, szexpartner.info.hu, magyarescort.com, szex.pixelnet.hu, csucscsajok.hu, piroszona.hu, 

pinaparade.hu, budapestcsajok.hu, fotogarancia.hu, kupak.hu, megaporno.hu, szextortenetek.hu, megdugnad.com, 

szexkapcsolat.hu, hotbull.hu 
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