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A Wild magazin online felületein elhelyezhető hirdetés-típusok 

1. Bannerek:  

A bannerméretek a Médiaajánlatban találhatók. Bármilyen formátum lehet (jpg, gif, swf, html5). A bannerek 

nem nyílhatnak meg a mi oldalunkon, csak olyan bannert helyezünk el, ami új lapot/oldalt nyit meg. Nem lehet 

automatikusan megszólaló hangjuk sem. Ha nincs beleépítve a link, akkor mindig mellékeljék a levélben, hogy 

mit állítsunk be a banner mögé. Ha animált file-t küldenek, mindig kell mellé egy jpg formátumú kép is, 

ugyanabban a méretben, mert mobil felületeken csak a képformátum látszik. 

Bármikor cserélhetők a bannerek, ha van valami aktuális akció, kampány, esemény. 

2. Hírlevél:  

Jelenleg 7660 körül van a hírlevél-tagjaink száma, ők minden kiküldött hírlevelet megkapnak. Itt fontos, hogy 

rövid, tömör, lényegre törő legyen a szöveg.  

Két lehetséges verzió van a hírlevelünknél: 

 vagy szöveg, 1-2 képpel kiegészítve, itt max. 500 kbtye lehet a képméret, pixelméretben 600x1200 px 

(szélesség x magasság). Elhelyezhetnek a szövegben linkeket is a képek mellé. 

 vagy egy kép, benne a szöveggel, információkkal. Ebben az esetben is a maximális képméret 600x1200 px. 

Aktív linket tudunk elhelyezni a képben, akár egyet, akár a megfelelő szóba beépítve. 

3. Napi képes hírek: 

Ez a honlapunk főoldalán található (www.wild.hu), naponta, kétnaponta frissülő, két különálló sorban lefutó, 

képes rovat. 50 hír erejéig, továbbgördülve indexképként fent marad, majd szöveggé válik, és korlátlan ideig 

újra megnyitható. Itt lehetőség van hosszabb lélegzetvételű cikkek közzétételére, képekkel kiegészítve. A képek 

max. 1 megabyte méretűek lehetnek, célszerű 8-10-nél nem többet elhelyezni egy hírben. 

4. Videósáv: 

Az első két hír alatt elhelyezkedő videós rész, amibe jelenleg Youtube és videa.hu linkek helyezhetők el. 

Célszerű nem túl hosszú, reklám-jellegű videókat feltölteni. 

5. Facebook:  

9821 rajongó van most az oldalon, ez folyamatosan nő. Itt lehetőség van alkalomszerűen 1 fénykép, hír 

megosztására, itt is a rövid, lényegre törő szöveg a megfelelő, 1 megabyte képmérettel. 

http://www.facebook.com/WildMotorMagazin 

 

http://www.wild.hu/
http://www.facebook.com/WildMotorMagazin


 

 2 

1311 Budapest Pf.: 13. 

   

Minden megjelenési forma esetében ezekre az email címekre küldjenek anyagot: noriwild@gmail.com, 

gabor@wild.hu, julia@wild.hu 

Hírlevél, hír és Facebook anyagot legalább 1-2 munkanappal a kívánt kiküldés / megjelenítés előtt kérjük, hogy 

be tudjuk ütemezni. A banner munkanapokon természetesen aznap felkerül. 
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