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A nagy lefedettséggel bíró (80% fölött), a nézők számára ingyenesen elérhető
médium önállóan és más eszközökkel kombinálva is alkalmas a hirdetői
kommunikáció költséghatékony megvalósítására.
A részletes információk elhelyezésére alkalmas felület alkalmat ad a passzív
tévénéző aktivizálására (pl. sms chat, sms apró, letölthető mobiltartalmak).








szolgáltatások, szórakozás és hírek egy helyen
egyedülálló műsortámogató rendszer (a TV2 műsoraihoz
háttérinformációk)
interaktív szolgáltatások
 SMS Chat - Több, mint 668.000 regisztrált felhasználó
 SMS-alapú társkereső szolgáltatások
 letölthető mobiltartalmak
kibővült, átlátható reklám-banner elhelyezés
egyedülálló szponzorációs lehetőségek

kapcsolódó
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JELLEMZŐI

 ingyenesség és interaktivitás
 magas penetráció (2012-ben 89% - forrás:
Nielsen)
 nem igényel külön infrastruktúrát (csak egy
TV készülék kell hozzá)
 felhasználóbarát – könnyű kezelhetőség (a
TV távirányítójának néhány gombjával
működtethető)
 költséghatékony - egy fő elérési költsége
ennél a médiumnál a legalacsonyabb
 könnyen és gyorsan frissíthető (1 órán belül
frissül a tartalom)
 mindenki számára ingyenes hozzáférhetőség
 kitűnő
támogató
médium
(szöveges
kiegészítő információk, szponzoráció)
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Hagyományos reklámoldal
A hirdetés megjelenítése egy, igény esetén
több főoldalon és/vagy aloldalon. A hirdetés
hatékonyságának növelése érdekében
ajánljuk a reklámbanner megjelenéseket,
amelyből számos variáció közül választhat
a hirdető.
Főoldal (100): 90.000 Ft/hó;

Állandó
felső
kisbox
(oldalszám
megjelenítéssel) / Reklámbox hirdetés (a
képernyő 2/3-át kitakaró hirdetési felület
grafikus megjelenítéssel és oldalszámutalással, nem állandó)
Főoldal (100): 400.000 Ft/hó;
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Reklámbannerek a nyitóoldalra, 100-as és 10es oldalakra, valamint a TV-műsor oldalakon
helyezhetők el, céljuk a hirdetési oldal
népszerűsítése, illetve „linkelése”.
Hagyományos reklámbanner (dupla magas
hirdetői sor oldalszám-utalással)
Főoldal (100): 250.000 Ft/hó;

TV-műsor oldalakon elhelyezett reklámbanner
A 303-as TV-műsor oldalon elhelyezett egész
oldalas felvillanó reklámbanner. Egy teljes
képernyős felületet biztosítunk a hirdetőknek,
mely 4 másodpercre jelenik meg az esti TVműsor oldalán (20 másodperc TV-műsor)
Ár: 400.000 Ft/hó;
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Az
esti
TV-műsor
oldalon
elhelyezett
reklámbanner (dupla magas hirdetői sor
oldalszám-utalással, a TV2 Text legnézettebb
rovatában, 303-as oldal)
Ár: 300 000 Ft/hó;

Legördülő reklámbanner: a képernyő
felső részéről 4 mp-ként lefele
gördülő banner.
Legördülő reklámbanner az esti TVműsor oldalon (303-as oldal)
Ár: 400 000 Ft/hó;

TELETEXT

HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK

A TV-műsor oldalon elhelyezett reklámbox
(fejlécben, a logó mellett elhelyezve, 301-303as oldal)
Ár: 300.000 Ft/hó

Rovatoldali reklámbanner (100-as oldalakon
elhelyezett dupla magas hirdetői sor
oldalszám-utalással, kivéve 100-as főoldalon)
Ár: 200.000 Ft/hó

Rovatszponzoráció esetén kiemelt megjelenést
biztosítunk a rovat nyitóoldalán és a rovat összes
oldalán (pl. TV-műsor, Utazás vagy műsorrovatok)
Ár: 150.000 Ft/hó
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SMS Chat szponzoráció
Nézőink
egymással
beszélgethetnek,
kapcsolatot
teremthetnek a TV2 Text műsorhoz kötött (pl. Aktív) vagy
tematikus chat oldalain keresztül. Jelenleg 17 chat szobánk
működik, teljes adásidő alatt elérhető, alapdíjas szolgáltatást
kínálva ezzel az érdeklődőknek (felhasználóink száma
meghaladja a 668.000 főt). Hirdetőink részére az egyes
műsorokhoz kötődő és a tematikus chat oldalakon egyaránt
tudunk megjelenést biztosítani grafikus logó megjelenítéssel
és szlogenmondat vagy reklámbanner elhelyezéssel.
Szponzori díj/oldal: 300.000 Ft/hó
Reklámbanner:
1 chat oldalon: 80.000 Ft/hó
Összes chatben: 300.000 Ft/hó
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EGYEDI MEGJELENÉSEK, ONLINE INTEGRÁCIÓ
Feliratozás szponzoráció
A szponzorálható teletext feliratozás különösen jó felület egy márka megjelenítésé-re, hiszen logója
és üzenete grafikusan és hangban is közvetlenül a műsor előtt, a feliratozásra felhívó ID-n jelenik
meg. Márkájával ilyen módon az a néző is találkozik, aki tudatosan elkerüli a reklámokat, mivel az
ID a szponzorált műsorhoz tapad. A megjelenített szponzor emellett jelentős PR-értékhez is jut,
hiszen támogatói tevékenysége a siket és nagyothallók ügyének felkarolását is jelenti, így CSRaktivitásainak fontos eleme lehet.
Teletext az online megjelenések kiegészítésére
A TV2 által kínált teletext megjelenések nagyszerű kiegészítői az interaktív online felületeknek.
Elérése nem függ internetes lefedettségtől, használata egyszerű a digitális analfabéták számára is.
Grafikai lehetőségei ugyan korlátozottak, de akár hosszabb szöveges információk gyors és
„olvasóbarát” közvetítésére kiválóan alkalmas!
Hirdetési kedvezmények









Új megrendelő üdvözlő kedvezménye (azon ügyfelek részére, akik először hirdetnek a TV2 Texten): 10%
Mennyiségi kedvezmények:
Negyedéves megrendelés esetén: 5%
Féléves megrendelés esetén: 10%
Éves megrendelés esetén: 15%
Ügynökségi kedvezmény: 15%
Csomagkedvezmény (minimum két különböző felület egyidejű megrendelése esetén): 10%

