
A zsurpubi.hu közéleti portál 2017 februárjában indult. Az oldal a kriti-

kai gondolkodás, az igazságkeresés és a humor segítségével tudósít a 

magyar közéletről, teszi mindezt egyedi stílusban, a humor segítségével. A 

hiánypótló közéleti médium a politikai tartalmak mellett a kultúra, a sport, 

sőt a bulvár témakörébe tartozó aktuális híreket is feldolgozza.
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Olvasóink 54%-a férfi, 46%-a nő. Az oldal látogatói-

nak közel 70%-a minimum érettségizett, jellemző-

en családos fogyasztó. Főként Budapesten, illetve vidéki 

nagyvárosokban élnek. Jelenleg 125. 000 emberhez ju-

tunk el havonta, ez a szám folyamatosan növekszik.

A Zsúrpubi weboldalához tartozó Facebook oldal napról napra bővülő táborral és nagyon aktív 

közösséggel büszkélkedhet.Korcsoport eloszlásuk:

A ZSÚRPUBI.HU CÉLKÖZÖNSÉGE



Nyitólap oldalsáv alul box 
(maximum méret: 260x260): 100.000Ft/hó

Nyitólap alul széles 
(maximum méret: 840x260): 150.000 Ft/hó

Cikk alatt széles 
(maximum méret: 840x260): 100.000 Ft/hó

Cikkben (cím alatt vagy a cikk közepén – 
maximum méret 840x600): 120.000 Ft/hó

Nyitó full page layer (nyitó oldal és rova-
toldalak - maximum méret 800x600): 
130.000 Ft/hó

„Lájkvadász”, idézetes képek szponzoráci-
ója (a reklámozó logója, szlogenje, üzene-
te a képen elhelyezve, napi megjelenéssel): 
30.000 Ft/hét  

Sztenderd rovatszponzoráció
Megjelenés: Igenélet rovatoldalak
Szponzorált cikk megjelenése az ügyfél által 
választott rovatban + link az ügyfél által megadott site-ra: 50.000 Ft/2 hét

PR cikk
1 PR cikk megjelentetése az ügyfél által választott rovatban + link az ügyfél által megadott site-ra: 
25.000 Ft/ 2 hét

Egyedi alrovat
Egyedi alrovat az Ügyféllel egyeztetett témakörben készül el. A megrendelővel kötött megállapodás-
tól függően több cikket írunk az Ügyféllel előre egyeztetett tematika szerint heti, kétheti vagy havi 
ütemezéssel: 50.000 Ft/hét

Természetesen nem hagyományos, kreatív hirdetésekre is van lehetőség. Sőt, mi elsősorban 
a PR-cikkeket, integrált marketingeszközöket, illetve a cég profiljába vágó tematikájú cikkek 
szponzorálását preferáljuk.

Megjegyzés: az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.   

zsurpubi.hu facebook.com/zsurpubi

HIRDETÉSI ÁRAK, LEHETŐSÉGEK

KAPCSOLAT

Kiadó: Hungária Média

instagram.com/zsurpubi

mediaajanlat@zsurpubi.hu


