GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Akadémiai on-line médiaajánlata

www.gmedia.hu

Alapinformációk az Akadémiai Kiadóról, az Akademiai on-line csomagot
alkotó weboldalak tulajdonosáról:
Az Akadémiai Kiadó Magyarország legrégibb, 1828 óta folyamatosan működő
kiadója. Alapítója a Magyar Tudományos Akadémia; küldetése a magyar és az
egyetemes tudomány szolgálata, azaz a szaktudományok új felfedezéseinek
publikálása, a kutatók közti globális információcsere hatékony támogatása, illetve a
tudományos eredmények közkinccsé tétele az értékes és megbízható tudást kereső
széles közönség számára.
Hagyományaink köteleznek minket. Célunk, hogy a minőség megőrzésével, értékes
tudományos és korrekt üzleti kapcsolatainkat továbbfejlesztve, folyamatosan növekvő
tudományos, gazdasági és társadalmi értéket teremtve, a könyv- és folyóirat-kiadást
is

átalakító

kommunikációs

forradalom

élén

haladva

Közép-Kelet-Európa

legjelentősebb tudományos kiadójává váljunk.
Akadémiai on-line néven indítottuk el lapcsoportunkat, ahová jelenleg öt
oldalunk tartozik:


akadémiaikiado.hu – az Akadémiai Kiadó honlapja és webshopja



szótár.net - on-line szótárak



NapiVizit.hu - orvosszakmai portál



Várószoba.hu - Közösség az egészségért



akademiai.com - folyóirat-gyűjtemény

1. akademiaikiado.hu
Az akademiaikiado.hu oldalon az Akadémiai Kiadó honlapja és webshopja érhető
el. Ezen az oldalon tájékozódhatnak a látogatók a kiadó eseményeiről, újdonságairól,
valamint vásárolhatják meg a nyelvi és a tudományos termékcsoportjainkba tartozó
nyomtatott és elektronikus kiadványainkat.

2. szótár.net

A szótár.net a nyelvtanulók és nyelvhasználók számára létrehozott portál, amely
2011. márciusa óta freemium (free+premium) modellben működik.
A free (ingyenes) részben, ami a nyitóoldal, szabadon (regisztráció és fizetés
nélkül) használható, speciálisan erre a célra fejlesztett tartalmak érhetők el bárki
számára. A free rész tartalmaz hirdetési helyeket.
A premium (fizetős) rész nem tartalmaz hirdetési helyeket, de ez is az ingyenes
oldalról érhető el, a kóddal rendelkező felhasználók itt tudnak belépni a fizetős
részbe.

A szótár.net free oldal szótári tartalma:
• Angol, német, francia, olasz, spanyol szótárak

A szótár.net free oldal jellemzői:
• Saját, az Akadémiai Kiadó kizárólagos joggal rendelkezik felettük
• Megbízható, szerkesztett, nyelvészetileg ellenőrzött
• Kifejezetten ingyenes on-line használatra fejlesztett

Látogatói profil / célcsoport a free oldal tekintetében:


Ingyenes szolgáltatást használók
o Nyelvtanulók (14-35, Isomar: A B1,2 C1)
o Alkalmi, ad hoc felhasználók (18-40, Isomar: ABC)

3. NapiVizit.hu

A NapiVizit.hu portál egészségügyi szakembereknek szól. Hiteles, megbízható
információforrás,

amire

a

napi

munkájuk,

illetve

továbbképzésük

során

támaszkodhatnak. Hiteles és megbízható – az egészségügyben ezek kiemelten fontos
szempontok, erre a portál létrehozója, az Akadémiai Kiadó a garancia.

A NapiVizit.hu portál főbb tartalmi elemei:


Hazai és nemzetközi aktualitások



Terápiás irányelvek



Szakmai és szakmapolitikai cikkek, képzési anyagok, webináriumok



Adatbázisok



Közösségi funkciók



Szakmai konzultáció



Eseménynaptár.

Látogatói profil/célcsoport:


Orvosok



Fogorvosok



Gyógyszerészek



Egészségügyi szakdolgozók



Az orvosi egyetemek hallgatói lehetnek

Miért érdemes a napivizit.hu portálon hirdetnie? Érveink:


Közvetlenül az egészségügyi szakmát éri el, minden oldalletöltéssel



Vényköteles szerek és gyógyászati segédeszközök hirdetésének lehetősége: a
hatályos reklámszabályozással összhangban szakemberek számára OEP
támogatott termékek hirdetései is megjelenhetnek. Egy általános portálon ezt
nem érheti el.



Célzott, mérhető, költséghatékony elérés: szakterület, életkor, munkahely
szerint célozható a megjelenés.



Visszatérő látogatók: a személyre szabott, hasznos tartalmak mellett egy jól
átgondolt pontrendszerrel felhasználóinkat arra sarkalljuk, hogy rendszeresen
látogassanak vissza a portálra, időt töltsenek nálunk.

4. Várószoba.hu

A Várószoba.hu betegközösségeket tartalmazó portál, ahol az egyes közösségekhez
csatlakozott tagok (betegek, hozzátartozóik) megoszthatják egymással betegségük
vagy hozzátartozóik

betegségének

történetét, tapasztalataikat és

kérhetnek egymástól és adhatnak egymásnak.
Jelenleg közel 50 betegközösség van az oldalon.

tanácsokat

Látogatói profil/célcsoport:


Kortól és nemtől függetlenül olyan felnőtt beteg emberek, akik valamilyen
krónikus vagy elhúzódó betegségben szenvednek, amellyel hosszú távon
együtt lehet élni.



Kortól és nemtől függetlenül olyan felnőtt emberek, akiknek családjukban
vagy szoros környezetükben olyan ember van (főleg gyermek vagy idős
szülők), aki valamilyen elhúzódó vagy krónikus betegségben szenved,
amellyel hosszútávon együtt lehet élni.

5. akademiai.com
Az Akadémiai Kiadó gondozza Magyarország legnagyobb tudományos, műszaki és
orvosi folyóirat-portfólióját, több mint 60 referált (peer-reviewed) lappal, amelyek jó
két tucat tudományágat képviselnek. A 17 hazai impaktfaktoros folyóiratból 14
nálunk jelenik meg. Az akademiai.com oldalon ezen folyóiratok találhatók meg online formátumban, valamint ehhez kapcsolódóan – globális piacvezető beszállítóinkkal
együttműködve – a legkorszerűbb on-line szolgáltatásokat biztosítjuk a világ öt
földrészén élő szerzőinknek és olvasóinknak.

Az Akadémiai on-line csomag látogatói adatai
Gemius auditált adatok
Nap

Hét

Hónap

Egyedi látogatószám:

7.000

44.000

175.000

Oldalletöltések:

29.000

205.000

884.000

Az Akadémiai on-line csomag hirdetési tarifái
A médiaajánlatban szereplő árak listaárak, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t és a
kedvezményeket!
Idő alapú banner megjelenések (hét)
Formátum

Ár

Superbanner (728x90)

200.000 Ft

Billboard (468x60)

180.000 Ft

Vertical banner (120x240)

160.000 Ft

Kockabanner (300x250)

220.000 Ft



Fájl formátumok: .gif, .jpg, .swf



Maximális fájlméret: 160 Kb

Egyéb lehetőségek
Formátum

Ár

PR cikk (Napivizit.hu)

50.000 Ft

Szöveges link (Napivizit.hu)

20.000 Ft

Hírlevél (Napivizit.hu, Várószoba.hu)

30.000 Ft egyszeri
kiküldés

Teljes Szponzoráció (Napivizit.hu)

150.000 Ft

Rovatszponzoráció (Napivizit.hu)

120.000 Ft

Videós

tartalmakhoz

beépülő

70.000 Ft (hó)

reklám

(Napivizit.hu)

Egyéb információ


A hirdetéseket Adverticum adszerverrel szolgáljuk ki. Részletes

leírás:

http://doc.adverticum.com/hu/doc


A kreatív anyagokat az ÁSZF-nek megfelelően 2 munkanappal a kampány
indulása

előtt

várjuk.

A

teljes

Online

ÁSZF

http://gmedia.hu/doc/OnlineASZF-GMedia.pdf


Megrendelés minimális értéke: 100.000 Ft + ÁFA
ÉRTÉKESÍTÉS MÉDIAÜGYNÖKSÉGEK IRÁNYÁBA:
GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 96.
cgj.: 01-09-904796
adószám: 14460414-2-42
stat. számjel: 14460414-7311-113-01.
telefon: +36 21 252 4211
fax: +36 1 700 1984
e-mail: office(kukac)gmedia.hu

KAPCSOLATFELVÉTEL:
Akadémiai Kiadó Zrt.
székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Telefon: +36 1 464 8200
e-mail: ak(kukac)kkrt.hu

megtalálható:

