
Az igenelet.hu női portált 2015. július 1-jén 

indítottuk azzal a céllal, hogy egy a mo-

dern, ugyanakkor konzervatív nők világnéze-

tének, ízlésének, igényeinek megfelelő médi-

um is jelen legyen a magyar online térben. A 

modern konzervativizmus csak látszólag ellentmondás. Hiszünk a klasszikus emberi értékekben, 

de azt gondoljuk, haladni kell a korral. Úgy próbálunk modern válaszokat adni a jelenkor kihívásai-

ra, hogy figyeljük a körülöttünk zajló változásokat, folyamatokat, kellő kritikával reagálunk rájuk, de 

nem merülünk el a nagyobb nézettséggel, ám jóval kisebb szakmai megbecsültséggel kecsegtető 

vulgárbulvár bugyraiban. Szerencsére megtaláltuk azt a közönséget, melynek érdeklődése visz-

szaigazolja azon hitvallásunkat, hogy erre a gondolkodásmódra igenis van igény, illetve kereslet 

Magyarországon.

Azt gondoljuk, hogy az alábbiakban felsorolt rovatok lefedik a nők 

érdeklődésének valamennyi területét. A témakörökhöz kapcsolódóan:Rovataink

Az igenelet.hu 
médiAAjánlAtA

Lélek, szellem, pszichológia. Külső-belső szépség, divat, trendek.

 Párkapcsolat, család, gyereknevelés.Érdekességek itthonról és a világból.

Gasztro.
Minden, ami pozitív, életigenlő. 

Idézetek, képek, interjúk, riportok.
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Portálunk hónapról hónapra rendkívül dinamikusan 

fejlődik. Olvasóink 97%-a nő, ennek 60%-a 25-44 

év közötti, legalább érettségizett, családos. Jellemzően 

nagyvárosokban, ezen belül is a megyeszékhelyeken él-

nek. Jelenleg közel 100 000 emberhez jutunk el egy hó-

nap alatt, azonban ez a szám folyamatosan növekszik.

A z Igenelet.hu portálhoz tartozik egy Facebook profil is. A közösségi oldalon a rajongóink száma 

több mint 26 000 fő, e szám napról napra folyamatosan emelkedik. 

Korcsoport eloszlásuk:

Az IGeneLet.Hu cÉLKözönSÉGe
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Nyitólap oldalsáv alul box 

(maximum méret: 260x260): 100.000Ft/hó

Nyitólap alul széles 

(maximum méret: 840x260): 150.000 Ft/hó

Cikk alatt széles 

(maximum méret: 840x260): 100.000 Ft/hó

Cikkben 

(cím alatt vagy a cikk közepén – 

maximum méret 840x600): 120.000 Ft/hó

Nyitó full page layer

(nyitó oldal és rovatoldalak - 

maximum méret 800x600): 130.000 Ft/hó

“Lájkvadász”, idézetes képek szponzorációja (a 

reklámozó logója, szlogenje, üzenete a képen el-

helyezve, napi megjelenéssel): 30.000 Ft/hét  

Sztenderd rovatszponzoráció

Megjelenés: Igenélet rovatoldalak

Szponzorált cikk megjelenése az ügyfél által választott rovatban + link az ügyfél által megadott site-ra: 

50.000 Ft/2 hét

PR cikk

1 PR cikk megjelentetése az ügyfél által választott rovatban + link az ügyfél által megadott site-ra: 25.000 Ft/ 2 hét

Egyedi alrovat

egyedi alrovat az Ügyféllel egyeztetett témakörben készül el. A megrendelővel kötött megállapodástól függően 

több cikket írunk az Ügyféllel előre egyeztetett tematika szerint heti, kétheti vagy havi ütemezéssel: 50.000 Ft/hét

természetesen nem hagyományos, kreatív hirdetésekre is van lehetőség. Sőt, mi elsősorban a PR-cikkeket, 

integrált marketingeszközöket, illetve a cég profiljába vágó tematikájú cikkek szponzorálását preferáljuk.

Megjegyzés: az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.   

igenelet.hu facebook.com/igenelet instagram.com/igenelet

HIRdetÉSI áRAK, LeHetőSÉGeK

KAPcSOLAt

Kiadó: Igenélet Kft.

sales@igenelet.hu


