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Érvényes 2012. december 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 

3 millió egyedi látogatót elérő portfóliónkkal teljes körű szolgáltatást nyújtunk az online reklámpiac 

számára. 

A Meska.hu stratégiai együttműködő partnereként Magyarország legnagyobb kézműves portálját 

képviseljük az online hirdetési piacon. 



 

 

 

 

 Meska.hu bemutatkozás 
 

 

Meska.hu – Saját kézzel, szívvel-lélekkel 

 

A 2008. tavaszán alapított portál célja minél 

szélesebb körben népszerűsíteni a kézműves 

tárgyakat, növelni az egyedi, saját készítésű 

alkotások elismertségét, és az internet adta 

lehetőségeket kihasználva közelebb hozni 

egymáshoz a szépet, egyedit értékelő embereket.  

 

A „Meska” jelentése: mindenféle egyedi saját 

készítésű alkotás.  A meskák azoknak az embereknek 

a barátai, akik nem elégednek meg a tucattal, akik 

mindig nyitva tartják a szemüket, hátha kezükbe 

kéredzkedik valami, ami senki másnak nincs, ami 

biztosan nem jön szembe az utcán, és nem 

találkoznak vele a szomszédnál, és senki nem 

dicsekszik, hogy „ó, ilyenem nekem is van”. 

A Meska.hu virtuális meska-vásártéren kisebb-

nagyobb táskák, különféle technikákkal készült, 

egyedi ékszerek, bútorok, gyermekjátékok, adventi 

és karácsonyi apróságok, iparművészeti ruhaneműk 

és kiegészítők, lakberendezési tárgyak, vagy éppen 

esküvői ajándékok között válogathatnak az egyedi 

cuccok barátai. 

 A Meska.hu küldetése az igényes kézműves 

alkotások, illetve az előállításukhoz szükséges 

alapanyagok internetes adásvételi lehetőségének 

megteremtése a méltányos kereskedelem 

szellemében. 

 
 

 

http://meska.hu/
http://meska.hu/Termekek/Kategoria:Ekszer/legujabb/1?q=Y2F0X2lkPTMyNw==
http://meska.hu/Termekek/Kategoria:Butor/legujabb/1?q=Y2F0X2lkPTMxMw==
http://meska.hu/Termekek/Kategoria:Jatek/legujabb/1?q=Y2F0X2lkPTM0MA==
http://meska.hu/Termekek/Kategoria:Ruha/legnepszerubb/1?q=Y2F0X2lkPTQzMg==
http://meska.hu/Termekek/Kategoria:Kiegeszito/legnepszerubb/1?q=Y2F0X2lkPTM3Nw==
http://meska.hu/Termekek/Kategoria:Otthonlakberendezes/legnepszerubb/1?q=Y2F0X2lkPTQwNg==
http://www.meska.hu/Termekek/mind/legnepszerubb/1?q=


 

 

 

 Látogatottsági és demográfiai adatok 
 

Demográfiai adatokért, elemzésekért kérjük, forduljon kollégáinkhoz! 
 
 
 

 
 

Hirdetési formátumok 
 

 

Bannerformátumok: 

 Skyscraper: 120/160x600 

 
 
 
 
 
 

 

Szöveges link Maximum 50 karakter. 

Rich media és videós hirdetési megoldások Látványos, beépülő megjelenések a portál felületein. 
Egyedi egyeztetést igényel. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Hirdetési helyek a Meska.hu-n 

 

Sztenderd hirdetési felület: 

 skyscraper (120/160x600) 
 
 

 
 
 

 

Blog- és cikkszponzoráció: 

 egyeztetést igényel 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        

 



 

 

 

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 (click through, CT) 400 Ft 

Egyedi látogató (unique visitor, UV) 11 Ft 

 
 

Időalapú megjelenések árai 
 

Formátum Elhelyezés Megjelenés Ár 

Sky (120/160x600) 
nyitóoldal+terméklista+interjú 

oldalak 
1 hét 1 800 000 Ft 

Szöveges link  terméklista oldalak 1 hét 150 000 Ft 

 
 
 

Rich media és videós hirdetési megoldások   
 

Típus Ár 

Megjelenés (adview, av) 4 Ft 

Átkattintás (CT) 400 Ft 

Egyedi látogató (unique visitor, UV) 12 Ft 

 

Időalapú megjelenések egyedi áraiért kérjük, forduljon kollégáinkhoz! 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Technikai információ, specifikáció 
 

 
Bannerek: 

 Bannerméretek: 160x600, 120x600 

 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 

 

Szöveges link: 

 

 Szöveges link 

maximum 50 karakter 

 

Rich media és videós hirdetési megoldások: 

 Információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz! 

 

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: 1037 Budapest,  Montevideo utca 3B. 

Telefon: 326-0065 

Fax: 240-1163 

E-mail: sales@infinety.hu 

Web: www.infinety.hu 

Blog: infinety.blogspot.com 

 

mailto:sales@infinety.hu
http://www.infinety.hu/
http://www.infinety.blogspot.com/

