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Frissebb | Fiatalosabb | Fesztelenebb 

 

A legnépszerűbb magyar nyelvű weboldal 

az ötvenes korosztály számára 

 



300+ ezer látogató havonta 

62% nő, 73% ABC státuszú 

88% 40-65 év közötti 

81% városlakó 

 



Rendszeresen frissülő tartalmak 

Mentális és fizikai 

egészség, egészséges 

táplálkozás, preventív, 

egészséget megőrző 

életmód tippek. 

Szépség- és divatötletek a 

fiatalosság megőrzéséért. 

Trendek és hétköznapi 

ötletek. 

Utazás, kultúra, aktív 

szabadidő. Ötletek a 

fittség, a tartalmas és 

értékes szabadidő 

eltöltéséhez.  

Megtakarítási, befektetési 

tippek az inaktív évek 

pénzügyi biztonságának 

megteremtéséért.  

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG SZABADIDŐ PÉNZÜGYEK 



Aktív látogatók és közösség 

80 ezres 
facebook közösség 

50 ezer 
promóciós résztvevő 

300 ezer 
látogató havonta 

14-16 ezer interakció hetente 

(like, megosztás, komment) 

 

250-300 ezer 
heti elérés postokkal 



Legnépszerűbb bannerpozíciók 

 

Rovatszponzoráció|Headliner 

844 x 169 px 

 
220.000 Ft / 10k AV 
 



Legnépszerűbb bannerpozíciók 

 

Giant Billboard 

1280 x 355 px 

 
TOP  240.000 Ft /10k AV  

BOTTOM 200.000 Ft / 10k AV 
 



Bannerméretek & Listaárak 
Giant Billboard|top 
1280 x 355 px 

                    250.000 Ft / rovat / hét 

   1.000.000 Ft / mindenhol / hét 

 

Medium 
300 x 250 px 

     200.000 Ft / rovat / hét 

     800.000 Ft / mindenhol / hét 

 

Half  Page 
300 x 600 px  

     200.000 Ft / rovat / hét 

     800.000 Ft / mindenhol / hét 

PR cikk    Egy rovat 400.000 Ft / cikk 

                    Grátisz: cikkírás + facebook post 

A fenti listaárak áfa nélküli nettó árak. 



Kérésére egyedi kreatív márka kommunikációs ötleteket, testre szabott megoldásokat 

készítünk, hogy megjelenése marketing célokra és célcsoportra szabott legyen. 



Silver Kiadó Kft. 

1027 Budapest, Horvát u 14-24. 
Barta Zsolt 

alapító ügyvezető 

barta.zsolt@silverkiado.hu 

www.otvenentul.hu 

Köszönjük! 



Jelen dokumentumban közölt minden tartalom a Silver Kiadó Kft. szellemi alkotása 

és egyben tulajdona. Az ajánlatban található koncepciótervek, megoldások, írások 

szerzői jogvédelem alatt állnak! Azok másolása, sokszorosítása, adathordozóra 

történő másolása, küldése vagy azon való tárolása a szerző előzetes írásbeli 

engedélyéhez kötött! 

 

Az ajánlat tárgyát képező Ötvenentúl.hu weboldalhoz kapcsolódó javaslatok, 

ötletek, megoldások a lehető legtágabb értelemben vett szervezési, műszaki, árazási 

megoldásai és módszerei, valamint az ezeket leíró dokumentumok, vizuális és 

grafikai megoldások a Silver Kiadó kizárólagos tulajdonát képezik. 
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