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Érvényes 2010. május 1-től visszavonásig. A médiaajánlatban szereplő tarifák listaárak, azaz nem tartalmazzák az ÁFA-t, illetve a kedvezményeket. 
A médiaajánlat elérhető: www.infinety.hu/mediaajanlat. 
A hirdetések közzétételére az Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános  Szerződési Feltételei (ÁSZF) érvényesek: www.infinety.hu/aszf.



 

 

Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 

 

 

 

Az Infinety Online Kft. független médiaértékesítő házként olyan, nagy látogatottságú és tematikus online 

tartalmakat biztosít hirdető partnereinek, melyek megfelelnek a legváltozatosabb kommunikációs 

igényeknek. A legfontosabb kereskedelmi célcsoportok és hirdetési tematikák szerint szegmentált, havonta 

több mint 3,1 millió egyedi látogatót elérő portfóliónkkal teljes körű szolgáltatást nyújtunk az online 

reklámpiac számára. 

A Zeneszoveg.hu stratégiai együttműködő partnereként a kategóriájában egyedülálló látogatottságú és 

tartalmú portált képviseljük az online hirdetési piacon, mely optimális médium a 26 év alatti célcsoport 

elérésére. 



 

 

 

Zeneszoveg.hu bemutatkozás 
 

 
 
Zeneszoveg.hu - ahol a dalszövegek laknak 

 

A Zeneszoveg.hu pontosan arról szól, amiért a 

havonta több mint félmillió internetező felkeresi az 

oldalt: a hazai és nemzetközi gyűjteményben a 

népszerű slágerektől a ritkaságokig a legszélesebb 

spektrumon böngészhetnek a felhasználók. 

 

A portál szerkesztői a dalszövegek kínálatát 

folyamatosan frissítik, emellett lényeges szerepet 

kap az online közösségépítés. 

 

Az alapfunkció mellett több érdekesség színesíti az 

oldalt: a felhasználók SMS-ben továbbíthatják 

kedvenc számaik szövegét, s szintén népszerű a 

kotta-adatbázis és a rendszeres nyereményjátékok. 

 

 

          
 
 
 



 

 

A Zeneszoveg.hu tartalmi elemei 
 

Zeneszöveg-adatbázis: a portál alapfunkciója, több ezer, folyamatosan növekvő számú dalszöveggel. 

Fórum: regisztrált felhasználók közösségi tere. 

Zeneszöveg küldése SMS-ben: az oldalon található dalszövegek egy kattintással továbbíthatók mobilon is. 

 

 

A Zeneszoveg.hu strukturális felépítése 
 

 

Címlap 

 dalszöveg-kereső 

 menüsor 

 videó ajánló 

 kiemelt hírek, cikkek 
 

 
 
 

Cikkoldal 

 dalszöveg-kereső 

 menüsor 

 dalszöveg 

 videó 
 

 



 

 

 

 Látogatottsági és demográfiai adatok 
 

Forrás: Gemius/Ipsos Fusion Data, 2010. szeptember 

 

Elérés 
Elérés 15+ (reachN, UV) Oldalletöltés (PI) 

430 119 6 598 943 

 
Látogatók korcsoport szerinti megoszlása:  
 

 
 
 
Látogatók nem szerinti megoszlása: 
 

              
 
 
Látogatók iskolai végzettség szerinti megoszlása:  
 

              
 
 
További demográfiai adatokért, elemzésekért kérjük, forduljon kollégáinkhoz!



 

 

 

Hirdetési formátumok 
 

 
 

Bannerformátumok: 

 Leaderboard: 728x90, 728x120,  
 Normal:  468x60, 468x120, 

468x180 

 Billboard: 250x250  
 

 

Képes ajánló: kép, link és szöveg 
kombinációja. 

 

 

Szöveges link Maximum 50 karakter. 

Szponzorációk Látványos, beépülő megjelenések a portál felületein. 
Egyedi egyeztetést igényel. 



 

 

 

Hirdetési helyek a Zeneszoveg.hu-n 
 

Sztenderd hirdetési felületek: 

 leaderboard (728x90/120) 

 billboard (250x250) 

 normal (468x60/180) 

 layer 
 

 
 

Teljes portálszponzoráció: 
 

- fejléc-átszínezés 
- tapéta 

 
 

 

 



 

 

Hirdetési tarifák 
 

A médiaajánlatban szereplő árak listaárak, nem tartalmazzák az ÁFA-t és a kedvezményeket. 
 
 
Megjelenés-, átkattintás-, egyedilátogató-alapú árak 

 

Típus Ár 

Megjelenés (adview, av) 3 Ft 

Átkattintás (CT) 400 Ft 

Egyedi látogató (unique visitor, UV) 11 Ft 

 
 

Időalapú megjelenések árai 
 

Formátum Elhelyezés Megjelenés Listaár 

Magnum (728x90) minden oldal 1 hét 1 800 000 Ft 

Extra magnum (728x120) minden oldal 1 hét 2 070 000 Ft 

Billboard (250x250) minden oldal 1 hét 1 800 000 Ft 

Normal (468x60/180) minden oldal 1 hét 1 400 000/1 800 000Ft 

Képes ajánló minden oldal 1 hét 600 000 Ft 

Szöveges link minden oldal 1 hét 90 000 Ft 

PR-cikk (egy hét címlapi kiemeléssel) minden oldal 1 hét 800 000 Ft 

 
 

Szponzorációs megjelenések árai 
 

Formátum Elhelyezés Megjelenés Listaár 

Teljes portálszponzoráció teljes portál 1 hónap 6 000 000 Ft 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Technikai információ, specifikáció 
 

 
Bannerek: 

 Bannerméretek: 728x90, 728x120, 250x250, 468x60, 468x120, 468x180 

 Fájlformátumok: SWF, GIF, JPG, HTML 

 Fájlméret: maximum 160 kB 

 Flash formátumú kreatívoknál Adverticum Adserver CT-mérő scriptjét kérjük elhelyezni a 

bannerben. Letöltés: www.infinety.hu/ctscript.zip 

 

Gemius adservert használó médiaügynökségektől kreatív anyagokhoz az alábbiakat kérjük: 

 A kampányban futó kreatív fájlokat, vagy a fájlokra mutató linkeket flash, gif, jpg formátumban 

 egy impression tracking scriptet 

 egy click tracking url-t 

 az eredeti CT url-t 

 

Képes ajánló, szöveges link: 

 Képes ajánló, álló:  

cím: maximum 33 karakter 

lead: maximum 105 karakter 

kép: 125x80 px, JPG, GIF 

 Szöveges link 

maximum 50 karakter 

 

Egyéb: 

 Megrendelés minimális értéke: 100.000 Ft + ÁFA 

 Kreatívok leadásának határideje a kampány indulása előtt 3 munkanap 

 CT-kampány esetén minimum 2 kreatívot kérünk 

 UV-kampánynál egy látogató 3 alkalommal találkozik a kreatívval 

 Interstitial típusú megjelenésnél egy látogató napi megrendelés esetén egyszer, heti megrendelés 

esetén háromszor találkozik a kreatívval 

 

http://www.infinety.hu/ctscript.zip


 

 

Kapcsolat 

 
 
Infinety Online Média és Marketing Kft. 

Cím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 

Telefon: 326-0065 

Fax: 888-0788 

E-mail: sales@infinety.hu 

Web: www.infinety.hu 

Blog: infinety.blogspot.com 
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