
PÉCS AKTUÁL BEMUTATKOZÓ

A Pécs Aktuál a város legfrissebb, infotainment közéleti hírmagazinja, amely egyedülálló módon olvasóit a buborékjaik 
elhagyására készteti.

A lap szlogenje: Közélet. Hír. Magazin.
Mottója pedig a Tisztesség, Egyensúly és a Sokszínűség; pont mint amilyen Pécs is.

Közélet. Hír. Magazin. www.pecsaktual.hu

A mai médiaviszonyok között szokatlanul nyitott tartalom jellemzi, és ez a nyitottság, sokszínűség nem csak a közéleti, 
életmód, egészség és szórakoztató tartalmaira igaz, hanem a komoly gazdasági, politikai hírekre (hard news) is.

A lapban minden közgyűlésbe jutott politikai érdekcsoport szabadon és kötöttségek nélkül megszólalhat és meg is 
szólal, ideértve Pécs mindkét (ellenzéki és kormánypárt) országgyűlési képviselőjét is.

A pécsi véleményformáló értelmiség, ismert és elismert pécsiek, gondolkodók is rendszeresen szereplői a Pécs 
Aktuálnak, és saját maguk is szabadon írhatnak bármilyen témában publicisztikát, vagy vitaindítót, hasonlóan a 
kulturális élet szereplőihez.

A Pécs Aktuál komolyan úgy gondolja, hogy egy lap feladata a korrekt, kiegyensúlyozott, tisztességes tájékoztatás. 
Ennek érdekében őszintén törekszik is arra, hogy minél több nézőpontból mutassa be a város történéseit, mentesen 
bármilyen érdekektől. Legfőképpen az újságíró saját, személyes, egyéni felfogásától.

A Pécs Aktuál minél szélesebb réteghez szeretne szólni olyan témákkal, amelyek a pécsiek döntő többségét érdekelik 
és érintik, valamint nem utolsó sorban szórakoztatják is. Mindezek mellett erős programajánlókat is összeállít a lap 
rendszeresen.



Médiaajánlat 
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Minden pozícióban elhelyezhető bármilyen hirdetéstípus.
Kép (.jpg, .png, .gif) 
Videó (.mp4) 
Egyedi HTML

Minden hirdetés esetén a szélességnek fixnek kell lennie, egyedi megállapodás esetén a magasság változhat.

Érvényes: 2020. június 16-tól visszavonásig.

Minden oldalon Felületek méretei Nettó listaár/hét

asztali és tablet mobil [álló] mobil [fekvő]

[Kép] Billboard
Az oldal tetején, az oldalon kívül megjelenő hirdetés. 1140 x 200 px 440 x 200 px 660 x 200 px 890 000 Ft

[Kép] Big Pop-up
Az oldalra látogatáskor egyszer megjelenő, teljes oldalas 
hirdetés.

1140 x 600 px 440 x 300 px 660 x 200 px 790 000 Ft

[Kép] Billboard inner “Gyorshírek”
A gyorshírekben megjelenő hirdetés. 1080 x 150 px 440 x 300 px 660 x 200 px 390 000 Ft

Oldalsáv Felületek méretei Nettó listaár/hét

asztali és tablet mobil [álló] mobil [fekvő]

[Kép] Oldalsáv “Top“
Az oldalsáv tetején megjelenő hirdetés. 244 x 500 px 440 x 300 px 660 x 200 px 390 000 Ft

[Kép] Oldalsáv “Inner“
Az oldalsáv középső részén megjelenő hirdetés. 244 x 500 px 440 x 300 px 660 x 200 px 290 000 Ft

[Kép] Oldalsáv “Bottom“
Az oldalsáv alján megjelenő hirdetés. 244 x 500 px 440 x 300 px 660 x 200 px 290 000 Ft



Médiaajánlat 
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Címlap Felületek méretei Nettó listaár/hét

asztali és tablet mobil [álló] mobil [fekvő]

[Kép] Címlap “Vezető hírek” 660 x 200 px 440 x 300 px 660 x 200 px 490 000 Ft

[Kép sticky] Címlap “Vezető hírek” 1080 x 569 px 440 x 300 px 660 x 200 px 590 000 Ft

[Videó] Címlap “Vezető hírek” 640 x 360 px 490 000 Ft

[Kép] Címlap “Vezető hírek Nagykép” 660 x 200 px 440 x 300 px 660 x 200 px 490 000 Ft

[Kép sticky] Címlap “Vezető hírek Nagykép” 1080 x 569 px 440 x 300 px 660 x 200 px 590 000 Ft

[Videó] Címlap “Vezető hírek Nagykép” 640 x 360 px 490 000 Ft

[Kép] Címlap “Jó tudni” 660 x 200 px 440 x 300 px 660 x 200 px 490 000 Ft

[Kép sticky] Címlap “Jó tudni” 1080 x 569 px 440 x 300 px 660 x 200 px 590 000 Ft

[Videó] Címlap “Jó tudni” 640 x 360 px 490 000 Ft

[Kép] Címlap “Szerkesztő ajánlja” 660 x 200 px 440 x 300 px 660 x 200 px 490 000 Ft

[Kép sticky] Címlap “Szerkesztő ajánlja” 1080 x 569 px 440 x 300 px 660 x 200 px 590 000 Ft

[Videó] Címlap “Szerkesztő ajánlja” 640 x 360 px 490 000 Ft

[Kép] Címlap “Videók” 660 x 200 px 440 x 300 px 660 x 200 px 490 000 Ft

[Kép sticky] Címlap “Videók” 1080 x 569 px 440 x 300 px 660 x 200 px 590 000 Ft

[Videó] Címlap “Videók” 640 x 360 px 490 000 Ft

Érvényes: 2020. június 16-tól visszavonásig.

Minden pozícióban elhelyezhető bármilyen hirdetéstípus. Kép (.jpg, .png, .gif), Videó (.mp4), Egyedi HTML

Minden hirdetés esetén a szélességnek fixnek kell lennie, egyedi megállapodás esetén a magasság változhat.
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Cikkoldal Felületek méretei Nettó listaár/hét

asztali és tablet mobil [álló] mobil [fekvő]

[Kép] Cikkoldal “Art Top”
A cikk oldalon, a cikk tetején megjelenő hirdetés. 660 x 200 px 440 x 300 px 660 x 200 px 590 000 Ft

[Videó] Cikkoldal “Art Top”
A cikk oldalon, a cikk tetején megjelenő videó hirdetés. 640 x 360 px 590 000 Ft

[Kép] Cikkoldal “Art Bottom”
A cikk oldalon, a cikk alján megjelenő hirdetés. 660 x 200 px 440 x 300 px 660 x 200 px 590 000 Ft

[Videó] Cikkoldal “Art Bottom”
A cikk oldalon, a cikk alján megjelenő videó hirdetés. 640 x 360 px 590 000 Ft

[Kép] Cikkoldal “Content Bottom”
A cikk oldalon, a szerző alatt megjelenő hirdetés. 660 x 200 px 440 x 300 px 660 x 200 px 590 000 Ft

[Videó] Cikkoldal “Content Bottom”
A cikk oldalon, a szerző alatt megjelenő videó hirdetés. 640 x 360 px 590 000 Ft

[Kép] Cikkoldal “Site Bottom”
A cikk oldalon, a legutóbbi cikkek alatt megjelenő hirdetés. 660 x 200 px 440 x 300 px 660 x 200 px 490 000 Ft

[Videó] Cikkoldal “Site Bottom”
A cikk oldalon, a legutóbbi cikkek alatt megjelenő videó 
hirdetés.

640 x 360 px 490 000 Ft

Érvényes: 2020. június 16-tól visszavonásig.

Minden pozícióban elhelyezhető bármilyen hirdetéstípus.
Kép (.jpg, .png, .gif) 
Videó (.mp4) 
Egyedi HTML

Minden hirdetés esetén a szélességnek fixnek kell lennie, egyedi megállapodás esetén a magasság változhat.
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PR-cikk Felületek méretei Nettó listaár/hét

Karakterszám Kép

PR-cikk
Megbízó által biztosított cikk, 2500 karakter, logó 
elhelyezés, maximum 3 db kapott kép. 
A cikk folyamatosan elérhető az archívumban.

2500 karakter 3 db megrendelő által küldött kép 290 000 Ft

Érvényes: 2020. június 16-tól visszavonásig.

Natív cikk Felületek méretei Nettó listaár/hét

Karakterszám Kép

Natív cikk
Szerkesztőség által készített cikk a megrendelő 
szakértőinek bevonásával.
2500 karakter, maximum 3 db kapott kép. A cikk mellett
nem szerepel, hogy promóciós anyag.
A cikk folyamatosan elérhető az archívumban.

2500 karakter 3 db megrendelő által küldött kép 390 000 Ft

[Cikkoldal]

[Címlap]



Hirdetési felületek elhelyezkedése
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Billboard
Az oldal tetején, az oldalon kívül megjelenő 
hirdetési felületünk.

Big Pop-up
Az oldalra látogatáskor 1 alkalommal megjelenő, 
teljes oldalas hirdetési felületünk.

Billboard inner
“Gyorshírek”
A gyorshírekben pop-up ablakban megjelenő 
hirdetés.

[Kép]

[Kép]

[Kép]



Hirdetési felületek elhelyezkedése
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Oldalsáv “Top“
A pecsaktual.hu oldalsávjának tetején megjelenő 
hirdetés.

Oldalsáv “Inner“
A pecsaktual.hu oldalsávjának közepén megjelenő 
hirdetés.

Oldalsáv “Bottom“
A pecsaktual.hu oldalsávjának alján megjelenő 
hirdetés.

OLDALSÁV

[Kép]

[Kép]

[Kép]



Hirdetési felületek elhelyezkedése
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CÍMLAP

Címlap “Vezető hírek“
A pecsaktual.hu címlapon, a Vezető hírek alatt 
megjelenő hirdetés.

Címlap
“Vezető hírek Nagykép“
A pecsaktual.hu címlapon, a Vezető hírek 
nagyképes cikke alatt megjelenő hirdetés.

[Kép] [Kép sticky] [Videó]



Hirdetési felületek elhelyezkedése
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Címlap “Jó tudni“
A pecsaktual.hu címlapon, a Jó tudni rovat alatt 
megjelenő hirdetés.

Címlap
“Szerkesztő ajánlja“
A pecsaktual.hu címlapon, a Szerkesztő ajánlja 
rovat alatt megjelenő hirdetés.

Címlap “Videók“
A pecsaktual.hu címlapon, a Videók rovat alatt 
megjelenő hirdetés.

CÍMLAP



Hirdetési felületek elhelyezkedése
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Cikkoldal “Art Top”
A pecsaktual.hu cikkoldalon, a cikk fölött
megjelenő hirdetés.

[Kép]

CIKK 
OLDAL

[Videó]



Hirdetési felületek elhelyezkedése
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Cikkoldal “Art Bottom”
A pecsaktual.hu cikkoldalon, közvetlenül a cikk 
alatt megjelenő hirdetés.

Cikkoldal
“Content Bottom”
A pecsaktual.hu cikkoldalon, a szerző blokk alatt 
megjelenő hirdetés.

Cikkoldal
“Site Bottom”
A pecsaktual.hu cikkoldalon, a cikkoldal alján
megjelenő hirdetés.

CIKK 
OLDAL




