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A Transindex lapcsalád
Az 1999-ben indult Transindex.ro az első és
máig legolvasottabb országos romániai magyar
hírportál. Egy átlagos nézettségű napon 1819.000 egyedi látogató követ, több mint 16
ezres Facebook rajongótáborral rendelkezünk.
Portfóliónk része a Transindex.ro portálon kívül
a Pénzcsinálók.ro gazdasági portál, a Think
Outside the Box környezetvédelmi portál, az
Adatbank.ro akadémiai projekt, az Időgép.ro
eseményajánló portál, a Pályázatok.ro
pályázatfigyelő illetve tematikus blogjaink.

A Transindex olvasói
A Transindex olvasóinak 57,47%-a férfi,
42,53%-a nő.

A 25-40 éves korcsoport teszi ki az olvasótábor több
mint felét; a 18-25 évesek szegmense pedig 16,09%os arányban van jelen olvasóink közt.
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A Transindex olvasói
Iskolázottság szerint olvasóink közel fele
(44,51%) egyetemi diplomával rendelkezik.
Több mint ¼-e (28,96%) mesteri diplomával is
rendelkezik, míg további bő egynegyedük
szerzett legalább középiskolai vagy főiskolai
diplomát.

A vizsgált minta jövedelem szerinti
eloszlásában olvasóink egynegyede tartozik a
válaszadók azon csoportjába, akiknek a havi
jövedelme (2010-ben) 1000-1500 lej között
van. Olvasóink 25,63%-a rendelkezik 1500-3000 lejes bevétellel.
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1 Standard reklámformátumaink- leaderboard
Leaderboard – címoldal

Leaderboard – rovatoldal

Mérete és markáns elhelyezése alkalmassá teszi mind
arculatépítésre, mind termékek, szolgáltatások
reklámozására.
Mérete: 728*90px

Központi elhelyezkedése miatt kiválóan alkalmas a
figyelem felhívására belső oldalainkon, nagy számú
bannermegjelenést biztosítva.
Mérete: 728*90px

2

Standard reklámformátumaink - billboard

Billboard - premium

Billboard – cost effective

Billboard - Pénzcsinálók.ro

Hatékony és méretes reklámpozíció. Mivel a
friss hírek doboz alatt helyezkedik el, nagy
figyelem összpontosul rá, a címoldalon és a
rovatoldalon egyaránt.
Mérete: 300*250px

Mérete ideális, ára költséghatékony. A címoldalon
az Időgép doboz felett, a belső oldalon pedig az
Időgép doboz alatt helyezkedik el.
Mérete: 300*250px

Kiváló pozíció brandépítés szempontjából: a
gazdasági portálunkon helyezkedik el a
folyamatosan frissülő hírlista alatt.
Mérete: 300*250px

3

Standard reklámformátumaink - filmstrip

Filmstrip – címoldal

Filmstrip – rovatoldal

Filmstrip – Pénzcsinálók.ro

A felület nagysága és elhelyezése miatt
brandépítésre és -erősítésre is alkalmas. A két
címoldali cikkhasáb mellett, a legolvasottabb
és legtöbb like-ot gyűjtött cikkeket összesítő
doboz alatt található.
Mérete: 300*600px

A felület nagysága és elhelyezése miatt
nagyszerűen alkalmazható reklámkampányok
kivitelezéséhez. Mivel belső oldalainkon is
megjelenik, magas bannermegjelenést
biztosít.
Mérete: 300*600px

A nagy méretű felület gazdasági portálunk
cikkeiben jelenik meg és hatékonyan
alkalmazható az oldal célközönségének a
megszólítása érdekében.
Mérete: 300*600px

4

Standard reklámformátumaink - rectangle
Rectangle – a hírekben és cikkekben

Rectangle – a Pénzcsinálók.ro-n

Nagy méretű reklámpozíció, mely a Transindex hírei
esetén rögtön a hír címe alatt, a Transindex cikkei
(riport, interjú, beszámoló, véleménycikk) esetén a
cikkekbe ágyazva jelenik meg.
Méret: 500*350px

Nagy méretű reklámpozíciónk gazdasági portálunkon is
elérhető, ahol a hírek esetén szintén cím alatt, a
hosszabb cikkek esetén a tartalomba ágyazva jelenik
meg.
Méret: 500*350px

5 Standard reklámformátumaink a mobilverzión
Smartphone static banner- címoldalon és
rovatoldalon
A banner elhelyezése mind a mobilverzió címoldalán, mind a
rovatoldalon alkalmassá teszi azon ügyfelek elérésére, akik leginkább
a mobileszközeiken keresztül olvassák napilapunkat.
Mérete: 300*50px

Smartphone Billboard- címoldalon és rovatoldalon
Hatékony bannerpozíció bármilyen kampány megjelenítésére mind a
mobilverzió címoldalán, mind a belső oldalon a cikkekbe ágyazva.
Lehetőséget biztosít a kampányok szinkronizálására a standard
formátumban megjelenő napilap verziójával.
Mérete: 300*250px

Ratecard
Reklámcsík
tipus

1

2

Leaderboard- címoldal
Leaderboard – rovatoldal

Megjelenés helye

Összmegjelenések száma / hó

Egyedi
látogatók / hó

Ár / 1000
megjelenés
CPM (Euro)

728 x 90

Címoldal

180 000

130 000

€4

Rovatoldal

300 000

265 000

€4

Címoldal

180 000

130 000

€4

Rovatoldal

300 000

265 000

€4

Címoldal és belső
oldalak

55 000

35 000

€4

Címoldal

180 000

130 000

€2

Rovatoldal

300 000

265 000

€2

Címoldal

180 000

130 000

€4

Rovatoldal

300 000

265 000

€4

Rovatoldal

45 000

28 500

€4

728 x 90

Billboard - premium

300x250

Billboard - Pénzcsinálók.ro

300x250

Billboard – cost effective
Filmstrip – címoldal

3

Reklám
méret
(pixel)

Filmstrip – rovatoldal
Filmstrip – Pénzcsinálók.ro

300x250

300x600
300x600

300x600

Euróban kifejezett áraink nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Technikai feltételek: a bannerek .swf, .gif, .jpg formátumúak lehetnek. Flash (.swf) bannerek esetén a linket szükséges beágyazni a bannerbe, méghozzá
„_blank” attribútummal.

Ratecard
Reklámcsík
tipus

Rectangle – rovatoldal

4

Rectangle – Pénzcsinálók.ro

Reklám
méret
(pixel)

Megjelenés helye

Összmegjelenések száma / hó

Egyedi
látogatók / hó

Ár / 1000
megjelenés
CPM (Euro)

500x350

Rovatoldal

300 000

265 000

€4

500x350

Rovatoldal

45 000

28 500

€4

Címoldal

150 000

89 000

€3

Rovatoldal

165 000

96 000

€3

Címoldal

150 000

89 000

€3

Rovatoldal

165 000

96 000

€3

A közzétett cikk két napon át a portálunk címoldalán olvasható, majd a
tartalmának megfelelő rovatoldalra kerül.

€ 99

Smartphone static bannercímoldal
300x50

5

Smartphone static bannerrovatoldal
Smartphone Billboardcímoldal
300x250

Smartphone Billboardrovatoldal
PR-cikk

Euróban kifejezett áraink nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Technikai feltételek: a bannerek .swf, .gif, .jpg formátumúak lehetnek. Flash (.swf) bannerek esetén a linket szükséges beágyazni a bannerbe, méghozzá
„_blank” attribútummal.

Rovatszponzorizáció - esettanulmány
Apemin Tusnad SA

Az Apemin Tusnad SA és a Transindex hírportál közötti
együttműködés a Think Outside the Box (think.transindex.ro)
projekt okán jött létre 2010 elején, az együttműködés most lépett
negyedik évébe.
Az Apemin Tusnad egy vegyes modell szerint támogatja a
projektet, ami tartalmaz egy reklám-részt, illetve egy
projektszponzorációs részt.
A reklám-rész keretén belül a Transindex hírportál reklámfelületet
biztosít a Think Outside the Box honlapján (think.transindex.ro),
illetve a Transindex hírportál címoldalán és rovatoldalain.
A projektszponzorációs rész keretén belül az Apemin Tusnad
anyagilag közvetlen módon támogatja a projektben részt vevő
munkatársakat abban, hogy a projekt célkitűzéseit megvalósítsák.
Az Apemin Tusnad számára a Think Outside the Box támogatása
nemcsak egy hatékony reklámot jelent a romániai magyar online
médiafogyasztók felé, hanem egy jól működő CSR-tevékenységet
is.

Rovatszponzorizáció - esettanulmány
OTP Románia
A Pénzcsinálók.ro az első romániai magyar gazdasági portál,
amely erdélyi és romániai, világgazdasági, bank-pénzügyi,
média-reklám-marketing területeken ad átfogó informálást
magyar nyelven az erdélyi magyar közösség számára.
A Transindex és az OTP partnerségében 2011 márciusában
indult el a lokális és globális témákkal, pénzpiaci és
marketingpiaci eseményekkel egyaránt foglalkozó,
szolgáltatásokat is nyújtó gazdasági portál, amely működése
alatt elismerést váltott ki a közvéleményben és a szakmai
körökben egyaránt.
A partnerség keretén belül az OTP nevét társíthatta a
projekthez, logója megjelenik közvetlenül a portál
fejlécében, a Pénzcsinálók logó mellett. A reklám-rész
keretén belül futnak az OTP reklámbannerei mind a
címoldalon, mind belső oldalakon, amelyek az OTP brandet,
különböző ajánlataikat és szolgáltatásaikat (OTP Consulting,
OTP Leasing) népszerűsítik.
Az oldal népszerűsítéséhez olyan offline projektek is
hozzájárultak, mint a gazdasági tematikájú Adatbank Café
konferencia vagy a gazdasági újságíró képzés.

Tartalmi targetálás
A Transindex tartalmi rendszerezése és a portfóliójába tartozó oldalak révén a reklámok és hirdetések kontextuálisan célzott
megjelenítését tudja biztosítani. A tartalom alapú targetálás esetében a célzás alapját az képezi, hogy a hirdetés profiljával
megegyező/hasonló tematikájú felületen jelenik meg.
A PinkDáma divatblogunkon, az Időgép eseménynaptárunkon, illetve a Think Outside The Box környezetvédelmi tematikájú
portálunkon való hirdetések előnye, hogy ezek a lehető legnagyobb hatékonysággal juthatnak el a megcélzott olvasóbázishoz.

150€/hó

250€/hó

800€/hó

Elérhetőség

Keressen minket az alábbi
elérhetőségek egyikén:
[tel] +40 (0) 364 101 965
[mobil] +40 (0) 740 019 933
[email] marketing@transindex.ro
[web] www.transindex.ro

