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Portofoliul Transindex

Portalul Transindex.ro, înființat în anul 1999, 

este unul dintre cele mai recunoscute și citite 

organe de presă de limbă maghiară din 

România. În timpul unei zile mediocre atragem 

18-19.000 vizitatori unici, iar numărul Like-urilor 

de Facebook a portalului a depășit 16.000.

Pe lângă portalul Transindex.ro, portofoliul

nostru cuprinde următoarele siteuri: 

Pénzcsinálók.ro – economie, Think Outside the 

Box - protecția mediului, Adatbank.ro - portal 

academic, Pályázatok.ro - portal de monitorizare

a programelor de finanțări, dőgép.ro- calendar 

de evenimente, precum şi Inumeroase bloguri 

tematice.



Cititorii noștrii

57,47% din cititorii portalului Transindex sunt

bărbaţi şi 42,53% sunt femei.

Cel mai mare segment al cititorilor portalului 

Transindex.ro – 29.31% - se constituie din cititorii cu 

vârsta între 30 - 40, urmat de cititorii cu vârsta între 

18- 25 de ani, în proporţie de 15,23%. 



Cititorii noștrii

Având în vedere studiile școlare, aproape 50% 

a cititorilor noștri au studii universitare  şi  29% 

studii de masterat, iar 16,31% au absolvit 

liceul. 

25% a participanţilor la sondaj se încadrează în 

categoria de venit între 1.000- 1.500 de lei, iar în 

proporție de 25,63% au un venit lunar între 1.500-

3.000 lei (sumele sunt venituri din anul 2010). 
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Poziții de banner standard - leaderboard1

Leaderboard – pagina principală
Poziția şi dimensiunea bannerului îl face
potrivit pentru promovarea brandului şi a 
serviciilor.
Dimensiune: 728*90px

Leaderboard – pagini interioare
Poziția şi dimensiunea bannerului îl face potrivit pentru 
promovarea brandului şi a serviciilor pe paginile 
interioare a portalului cu un număr mare de afișări.
Dimensiune: 728*90px



Poziții de banner standard - billboard

Billboard - premium
Poziție de banner eficientă, care apare atât 
pe pagina principală, cât şi pe paginile 
interioare a portalului.
Dimensiune: 300*250px

Billboard – cost effective
Poziție de banner cost –eficient, care vă poate 
ajuta în promovarea brandului şi a serviciilor la 
preț  mai scăzut atât pe pagina principală, cât şi 
pe paginile interioare a portalului 
Dimensiune: 300*250px

Billboard - Pénzcsinálók.ro
Poziție de banner eficient, care apare atât pe 
pagina principală, cât şi pe paginile interioare 
a portalului cu tematică economică.
Dimensiune: 300*250px
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Poziții de banner standard - filmstrip

Filmstrip – pagina principală
Având în vedere dimensiunea și locul de 
apariţie a bannerului, este eficientă pentru 
construirea şi promovarea brandului. 
Dimensiune: 300*600px

Filmstrip – pagini interioare
Având în vedere dimensiunea și locul de 
apariţie a bannerului, este eficientă pentru 
construirea şi promovarea brandului pe 
paginile interioare a portalului cu un număr 
mare de afișări. 
Dimensiune: 300*600px

Filmstrip – Penzcsinalok.ro
Banner eficient pentru campaniile care 
doresc să focuseze pe segmentul cititorilor 
portalului de gen economic. 
Dimensiune: 300*600px
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Poziții de banner standard - rectangle4

Rectangle – în ştiri şi în articole 
Banner de dimensiune mare, care apare la începetul 
ştiirilor sub titlul acestora, iar în cazul articolelor apare 
integrat în articole.
Dimensiune: 500*350px

Rectangle – Pénzcsinálók.ro
Bannerul de dimensiune mare poate fi accesat şi 
pentru a atinge vizitatorii portalului de gen economic 
Penzcsinalok.ro. 
Dimensiune: 500*350px



Poziții de banner pe versiunea mobilă

Smartphone static banner-
pagina principală și interioară
Având în vedere poziția bannerului pe 
versiunea mobilă a portalului, acesta este  
ideală de a atinge clienții familiarizați cu 
tehnologia recentă.
Dimensiune: 300*50px
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Smartphone Billboard- pagina principală și 
interioară
Banner eficient pentru orice tip de publicitate, care apare  în 
versiunea mobilă atât pe pagina principală, cât și  în articolele  
paginilor interioare a portalului cu un număr mare de afișări.  
Având în vedere mărimea bannerului, campaniile se pot sincroniza 
cu varianta desktop a portalului.
Dimensiune: 300*250px



Format banner
Mărime

(pixel)
Poziția bannerelor Nr. afișări / lună

Vizitatori 

unici / lună

Preț / 1000

afișări

CPM (Euro)

Leaderboard- pagina principală 728 x 90 Pagina principală 180 000 130 000 € 4

Leaderboard – pagini interioare
728 x 90

Pagini interioare 300 000 265 000 € 4

Billboard - premium 300x250

Pagina principală 180 000 130 000 € 4

Pagini interioare 300 000 265 000 € 4

Billboard - Pénzcsinálók.ro 300x250 Pagina principală şi 
pagini interioare

55 000 35 000 € 4

Billboard – cost effective 300x250

Pagina principală 180 000 130 000 € 2

Pagini interioare 300 000 265 000 € 2

Filmstrip – pagina principală
300x600 Pagina principală 180 000 130 000 € 4

Filmstrip – pagini interioare 300x600
Pagini interioare 300 000 265 000 € 4

Filmstrip – Penzcsinalok.ro
500x350 Pagini interioare 45 000 28 500 € 4

Ratecard

1

2

3

Prețurile sunt afișate în euro și nu conțin TVA.
Date tehnice: bannerele pot fi ori jpeg/gif, ori flash. În cazul în care optaţi pentru formatul flash (.swf), atunci  link-ul bannerului trebuie inclus in banner, cu 
atributul: „_blank”.



Format banner
Mărime

(pixel)
Poziția bannerelor Nr. afișări / lună

Vizitatori 

unici / lună

Preț / 1000

afișări

CPM (Euro)

Rectangle – pagini interioare 500x350
Pagini interioare 300 000 265 000 € 4

Rectangle – Penzcsinalok.ro
500x350 Pagini interioare 45 000 28 500 € 4

Smartphone static banner-
pagina principală

300x50

Pagina principală 150 000 89 000 € 3

Smartphone static banner-
pagini interioare

Pagini interioare 165 000 96 000 € 3

Smartphone Billboard-
pagina principală

300x250

Pagina principală 150 000 89 000 € 3

Smartphone Billboard-
pagini interioare

Pagini interioare 165 000 96 000 € 3

Articol PR 
Articolul se publică timp de două zile pe pagina principală a portalului nostru, urmând ca 
după acesta să fie vizibil în rubrica corespunzătoare, timp de 20 zile. 

€ 99

Ratecard

4

5

Prețurile sunt afișate în euro și nu conțin TVA.
Date tehnice: bannerele pot fi ori jpeg/gif, ori flash. În cazul în care optaţi pentru formatul flash (.swf), atunci  link-ul bannerului trebuie inclus in banner, cu 
atributul: „_blank”.



Colaborarea de peste trei ani dintre Apemin Tușnad SA și portalul 
Transindex.ro a pornit la începutul anului 2010 prin proiectului  
Think Outside the Box (think.transindex.ro, totb.ro).  

Parteneriatul s-a bazat pe un model mixt, care a inclus o campanie 
publicitară Tușnad și o sponsorizare.

În cadrul campaniei publicitare portalul Transindex a asigurat spații  
de publicitate pe portalul Think Outside the Box 
(think.transindex.ro) precum și pe pagina principală și pe paginile 
de rubrici a portalului Transindex.ro. 

Având în vedere sponsorizarea proiectului Think Outside the Box, 
firma Apemin Tușnad a oferit în mod direct sprijin financiar 
personalului proiectului pentru realizarea obiectivelor propuse în 
cadrul proiectului.

Proiectul Think Outside the Box  pentru Apemin Tușnad 
reprezintă nu numai o soluție eficientă de promovare în media 
maghiară din România, ci și o activitate CSR cu rezultate foarte 
bune. 



Portalul Pénzcsinálók.ro este primul portal maghiar cu profil 
economic din România, care oferă informații actuale de zi de 
zi despre situația economică, bănci-finanțe, media-
publicitate-marketing pe plan național și internațional. 

Cooperarea între OTP România și portalul Transindex a 
început în luna martie 2011, prin lansarea portalului 
Pénzcsinálók.ro, care pe parcursul funcționării sale a fost 
recunoscut atât de publicul larg cât și de cercuri de 
profesioniști. 

În cadrul parteneriatului, OTP își asociază numele cu 
proiectul, logoul OTP aparând chiar în antetul portalului 
lângă logoul Pénzcsinálók. În cadrul campaniei publicitare 
permanente rulează bannere OTP  atât pe pagina principală, 
cât și pe pagina interioară a portalului, acestea având rolul 
de a promova brandul, ofertele și serviciile OTP (OTP 
Consulting, OTP Leasing). 

Studiu de caz
OTP Romania



Portalul Transindex poate oferi afișarea targetată a bannerelor și a anunțurilor, prin structura lui de content și prin 

paginile aparținând de portofoliul portalului. Targetarea prin content se realizează prin faptul că anunțul apare pe 

suprafața, care are conținut la fel sau asemănător cu acesta.

Anunțurile pe blogurile noastre PinkDáma (modă), Időgép (calendar de evenimente), respectiv pagina cu timatica de 

mediu, Think Outside The Box, au avantajul de a ajunge cu o eficiență foarte ridicată la baza de cititori căruia li se 

adresează. 

150€/lună

Afişare targetată 

250€/lună 800€/lună



[tel] +40 (0) 364 101 965

[mobil] +40 (0) 740 019 933

[email] marketing@transindex.ro

[web] www.transindex.ro

Contact


