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motoglobe.hu Kft. – Médiaajánló  

 

Onroad.hu - bemutatkozás 
 
Az Onroad.hu 12 éves történetének sikerét napi szinten több alkalommal történő 
frissülésének, szakértő és objektív motor- és kiegészítő felszerelésekről szóló tesztjeinek, 
vezetéstechnikai tanácsainak, túraleírásainak és szórakoztató motoros tartalmainak 
köszönheti.  
 
Az onroad.hu részletes látogatottsági adatai 2019-ben: 

Munkamenetek (sessions):                    1.538.806 

Oldalletöltések (page impressions):      4.537.896 

 
Az Onroad.hu virtuális hasábjain a 2019. évben pontosan 500 publikáció, ebből 43 
motorkerékpár és motoros felszerelés teszt jelent meg, a tesztek pedig gyakorlatilag 
kivétel nélkül videós tartalommal is kiegészültek. 
 
Magyar nyelvű videóink nézettsége megközelítette a 2 millió videómegtekintést 
(1.991.146). Az onroad.hu YouTube csatornájára 2019. során 6.445 fő iratkozott fel - 
az év végén a követők száma 17.703 volt. Angol nyelvű csatornánkon a 2019-es év során 
1.528.787 videómegtekintést és 4.615 új feliratkozót regisztráltunk, itt az év végén 
6.134 követőnk volt. A két csatornára együttesen 124 filmet töltöttünk fel. 
 
Az oldal által szervezett motoros túrák is népszerűek a résztvevők között: a 2019-es – 
jótékony motoKvíz teljesítménytúrán 161 motor vett részt, négy szervezett 
eseményünkön pedig összesen 504 motorkerékpár vett részt. A tájékozódási túrák 
szervezését 2020-tól már sportegyesületi formában folytatjuk. 
 
 

Motoglobe.eu - bemutatkozás 
 
A motoglobe.eu kimondottan a motorosok igényeire készített portál és mobil alkalmazás, 
amely 16.000 főt meghaladó magyar tagsággal büszkélkedhet.  
 
Az oldal célja a motorosok minden létező igényének teljes körű lefedése. Sok hasznos 
funkció érhető el: az online garázs, ahova felhasználóink feltölthetik motorjaikat, 
vezethetik kiadásaikat, online szervizkönyv és tankolási napló segítségével, vagy 
ismerősöket kereshetnek.  Eseményeket, csoportokat hozhatnak létre vagy 
csatlakozhatnak a már meglévőkhöz.  
 
Mobil alkalmazásunkkal menet közben rögzíthetik túráikat. Képeket, jegyzeteket 
csatolhatnak az útvonalaikhoz, amelyeket megoszthatnak az ismerőseikkel. Motoros 
túrák során megtekinthetik a közelben található helyeket, legyen szó étteremről, 
benzinkútról vagy akár ATM-ről. 
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Motoapro.hu – bemutatkozás 
 
A motoapro.hu egy ingyenes apróhirdetési portál, kifejezetten a motorosok igényeire 
szabva. A felhasználók különböző kategóriákban hirdethetnek meg motorozással 
kapcsolatos termékeket: legyen az ruházat, felszerelés, alkatrész, kiegészítő; vagy eladó 
motorkerékpár, robogó. A motoapro.hu nagy előnye, hogy motorhirdetés feladásakor 
elegendő a motor típusát és évjáratát kiválasztani, a részletes technikai adatokat 
automatikusan hozzárendeli a hirdetéshez, így a hirdetőnek ezeket nem kell külön 
megadnia. Motoglobe.eu profillal rendelkezőknek nem szükséges regisztrálniuk sem, 
hiszen a közösségi és az apróhirdetési oldal ugyanazon bejelentkezési adatokkal 
használható. 
 
A kifejezetten a motorosok igényei szerint kialakított hirdetési oldal hatékonyságát jól 
mutatja, hogy a meghirdetett termékek többsége néhány napon belül gazdát cserél. 

 
PR megjelenési lehetőségek – onroad.hu 
 

 PR hír 
megrendelőtől 

PR hír szerkesztőségi 
anyagként* 

PR cikk saját 
készítésű videóval** 

Listaár (1 db) 29.000 49.000 99.000 

 
A PR hír lehet komplett beszerkeszthető anyag, amelyet a Megrendelő küld el az 
Onroad.hu részére.  Ez esetben a cikkhez szükséges képanyagot - legalább egy kép - a 
Megrendelőnek kell biztosítania, illetve lehet az Onroad.hu által elkészített - megírt és 
fotózott - tartalom is.  
* Amennyiben a szerkesztőségi anyagként elkészített PR hír képanyagához helyszíni 
fotózás szükséges, a távolságtól függően kiszállási díjat számítunk fel. 
** + távolságtól függően kiszállási díj. 

 
A PR cikkek és videós PR cikkek listaáraiból a következő 
kedvezményeket biztosítjuk 

 

Darabszám 12 hónap alatt PR hír 
megrendelőtől 

PR hír Onroad.hu 
által készítve* 

PR cikk saját 
készítésű videóval** 

4-6 26.000 46.000 91.000 

7-9 23.000 43.000 83.000 

10-12 21.000 41.000 75.000 

13 média megjelenés felett 19.000 39.000 69.000 

 

* Amennyiben a szerkesztőségi anyagként elkészített PR hír képanyagához helyszíni 
fotózás szükséges, a távolságtól függően kiszállási díjat számítunk fel. 
** + távolságtól függően kiszállási díj. 
 
A kedvezmények az adott darabszámú publikáció megjelenése után lépnek életbe. 
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Áraink magyar forintban, áfa nélkül értendők. 
 
 
Az elkészített PR cikket Megrendelő más felületeken is felhasználhatja, azonban az anyag 
forrását - Onroad.hu - egyértelműen és jól láthatóan fel kell tüntetni. A PR cikkek 
tetszőlegesen eloszthatóak a szerződéses időkeretben, de hetente maximálisan egy 
jelenhet meg. Amennyiben a cikk videót is tartalmaz, annak rögzítését, utómunkálatait és 
videómegosztó oldalra történő feltöltését a szerkesztőség végzi. A PR cikkhez tartozó 
videó legnagyobb hossza 15 perc lehet. 
 
 

Támogatott videó – onroad.hu YouTube csatorna 
 
Az onroad.hu YouTube csatornájára feltöltött saját készítésű videós tartalmaiban a videó 
elején támogatói kép és hanganyag (szpot) jelenhet meg. 
 
A támogatói szpot formátuma: „Támogatónk a […]” + 1-2 mondat, maximum 8 másodperc 
időtartamban a támogató szolgáltatásaival, tevékenységével, termékeivel kapcsolatban. A 
szpot szövegét és a képi anyagot (logo és / vagy 1 db kép) a megrendelő biztosítja. 
 
TERMÉKELŐNY: a támogatói szpot nem határozott idejű reklám, hanem a videó teljes 
élettartama során minden egyes lejátszáskor meg fog jelenni. 
 

Darabszám 12 hónap alatt YouTube támogatói szpot 

1-3 45.000 

4-6 42.000 

7-9 39.000 

10-12 36.000 

13 médiamegjelenés felett 33.000 

 
Áraink magyar forintban, áfa nélkül értendők. 
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Az Onroad.hu elérhető hirdetési felületei – ld. 1. számú 
melléklet 

 
Zónakód Bannerméret Megjelenés helye 
D1 728 x 90 Desktop nézet, minden oldal tetején 
D2 300 x 250 Desktop nézet, nyitóoldalon jobb oldalt fixen; 

cikkoldalakon jobb oldalt, sticky 
D3 300 x 250 Desktop nézet, nyitóoldalon jobb oldalt fixen; 

cikkoldalakon jobb oldalt, sticky 
D4 300 x 250 Desktop nézet, cikkoldalon ajánlott tartalmak 

mellett 
D5 675 x 200 Desktop nézet, cikkoldalon lead alatt 
D6 675 x 200 Desktop nézet, cikkoldalon szöveg közepén 
D7 675 x 200 Desktop nézet, cikkoldalon szöveg végén 
D8 max. 800 x 90 Desktop nézet, nyitóoldalon legfrissebb cikkek 

alatt 
D9 675 x 200 Desktop nézet, cikkoldalon ajánlott tartalmak alatt 
M1 300 x 250 Mobil nézet, kiemelt hír box alatt; cikkoldalon lead 

alatt 
M2 300 x 250 Mobil nézet, nyitóoldalon legfrissebb cikkek 

közepén; cikkoldalon szöveg közepén 
M3 300 x 250 Mobil nézet, nyitóoldalon friss cikkek végén; 

cikkoldalon szöveg végén 
M4 300 x 250 Mobil nézet, cikkoldalon ajánlott tartalmak alatt 

 

 
 
A motoglobe.eu elérhető hirdetési felületei – ld. 2. számú 
melléklet 
 

ZÓNA Méret Hol jelenik meg? 

Szuperbanner 728 x 90 Bejelentkezést követően bármelyik oldalon 

Hírfolyam 480 x 240 A hírfolyamban, az első bejegyzés alatt 
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Hirdetési zónáink listaárai 
 

ZÓNA AV (nettó HUF) CT (nettó HUF) 

összes 4,5 590 

 
Áraink magyar forintban, áfa nélkül értendők. A bannerek megjelenése, mérése és 
auditálása saját hirdetéskiszolgáló rendszerünk igénybe vételével történik. 

 
Hosszabb távú megrendelés esetén az alábbi kedvezményeket 
biztosítjuk 

 

Éves média megjelenések száma (árak 
20.000 AV/hó esetén) 

1, 2, 3, 5, 6, 7 zóna, szuperbanner és hírfolyam 

AV (nettó HUF) CT (nettó HUF) 

1-3 4,2 550 

4-6 3,9 510 

7-9 3,6 470 

10-12 3,3 430 

13 médiamegjelenés felett 3 400 

 
A kedvezmények az együttműködés kezdetétől számított 12 hónap alatt megrendelt és 
kiszolgált havi banner-kampányok darabszámára vonatkozik. Az együttműködés a második 
év kezdetétől válik folyamatossá. 
 

 
eDM szolgáltatások  
 
Hírlevél-adatbázisunkban jelenleg közel 13 000 felhasználói profil található.  
 
A felhasználói adatbázis az alábbi adatokat tartalmazza minden egyes felhasználó esetén:  

• név  

• email cím  

• lakhely (ország, megye, város)  

• nem 

• életkor 

• birtokolt motorkerékpár(ok) típusa, darabszáma. 
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1. Hírlevél megjelenések  

Felhasználóinknak kb. két heti rendszerességgel küldünk ki hírlevelet. A hírlevélben 
lehetőség van egyedi üzenet, külső oldalra mutató hyperlink, illetve kép megjelentetésére. 
A megbízó üzenete ebben az esetben a kiküldött egyéb hírlevél tartalom mellett jelenik 
meg, az első 3 üzenet egyikeként.  

 

A szolgáltatás ára: 7,5 Ft + ÁFA/kiküldött hírlevél  

 

2. Egyedi EDM kiküldés  

A megbízónak lehetősége van egyedi, általa meghatározott célcsoportnak kézbesítendő e-
mail kiküldésére is (pl. Honda és Suzuki motorkerékpárral rendelkező, Pest és Fejér 
megyei felhasználók). Ebben az esetben a kiküldött e-mailbe kizárólag a megbízó által 
meghatározott tartalom kerül és a kiküldésre a megbízó által kért időpontban kerül sor.  

 

A szolgáltatás ára:  

• Leválogatási alapdíj: 35.000 Ft + ÁFA  

• Kiküldési díj: 29 Ft + ÁFA/kiküldött levél  

• Grafikai tervezési díj: 19.000 Ft + ÁFA (díjmentes, amennyiben a megbízó kész 
anyagot ad át) 
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1. számú melléklet: onroad.hu display hirdetési felületek 
 
Onroad.hu nyitóoldal, desktop nézetben 

 
Onroad.hu cikkoldal, desktop nézetben 
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Onroad.hu nyitóoldal, mobil 
nézetben 

Onroad.hu cikkoldal, mobil nézetben 
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2. melléklet – motoglobe.eu hirdetési felületek 
 

motoglobe.eu szuperbanner 
 

 
 

motoglobe.eu hírfolyam 
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