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 ÁRAINK
PR cikk megjelenések
1 db egység ár: 60 000 Ft + ÁFA/hét
2 db megrendelése esetén:  - 5%: 114 000 Ft + ÁFA
3 db megrendelése esetén: – 10 %: 162 000 Ft+ÁFA
4 db megrendelése esetén: – 15 %: 204 000 Ft+ÁFA

PR cikk írás:
50 000 Ft + ÁFA/cikk

Idegen nyelvű PR cikk:
75 000 Ft+ÁFA/cikk

PR video:
55 000 Ft+ÁFA/db

ONLINE INGATLANPIACI ÉS OTTHON MAGAZIN WWW.NGTLN.HU

Az online elérhető NGTLN  Ingatlan és Otthon magazin azért jött létre, hogy hiteles betekintést nyújtson lakásvásárlást 
tervezők számára a budapesti ingatlanpiac aktuális helyzetének bemutatásával.

Az NGTLN magazin edukációs rovatai elsősorban tanácsadói jelleggel segíti eligazodni olvasóit releváns szakértőkkel, 
elemzésekkel, véleményekkel az ingatlanpiac számos szektorának megismertetésével. 

Az otthonteremtéssel, lakberendezéssel kapcsolatos rovatai pedig praktikus ötleteket, otthonnal-kerttel kapcsolatos 
mindenre kiterjedő újdonságokat, lakberendezési inspirációkat ismertet meg, melyből bátran meríthetnek az olvasók 
a klasszikustól a modern megoldásokig.

A weblapot szerkesztő és üzemeltető Frontsite Media csapatának célja, hogy az olvasói célcsoporton belüli, minél 
nagyobb látogatottságot érjünk el azáltal, hogy magazinunk a szakmai tartalom felhígítása nélkül is közérthető, 
izgalmas, befogadható olvasnivalót nyújtson.

 CÉLKÖZÖNSÉG
ESOMAR státusz alapján A, B és C1 státuszú Budapesten és annak környékén élők, elsődlegesen: 
• Első lakásukat vásárló fiatalok (szülei) 
• Az első lakásukat nagyobb ingatlanra cserélni kívánó 

30-40 évesek 
• A kisebb lakásba költöző idősebbek (50-60 évesek) 
• Ingatlant befektetési céllal vásárlók 
• Ingatlanjukat a fenti, vagy egyéb okból értékesíteni kívánó magánszemélyek
• Lakberendezés és otthonteremtés iránt érdeklődők
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A WEBOLDALT ÜZEMELTETI:

FRONTSITEmedia

Bannerek: 
300*250 px
Címlapon: 40 000 Ft+ÁFA
Belső oldalon: 35 000 Ft+ÁFA

728*90 px
Címlapon a fejlécben: 65 000 Ft+ÁFA
Rovatok között belső oldalon: 45 000 + ÁFA

120*240 px
Címlapon: 20 000+ÁFA
Belső oldalon: 15 000 +ÁFA

940*180px
Címlapon fejlécben: 120 000 Ft+ÁFA
Belső oldalon fejlécben: 95 000 Ft+ÁFA

FB posztolás:
30 000 Ft/ poszt


