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Szakmai megjelenési ajánlat lovasboltok részére 

 

Jelenleg több mint 4,5 millió rendszeres internetező van Magyarországon
1
 és tény, hogy majd’ minden 

rendszeresen internetező használja a világhálót a vásárlást megelőző információszerzésre, a vásárlási döntés 

előkészítésére.  

 

Több mint öt éve hirdetünk lovasboltokat a Lovasok.hu oldalon és látogatottsági statisztikánkat vizsgálva azt 

tapasztaltuk, hogy az olvasók sokkal szívesebben böngésznek a termékeket, szolgáltatásokat felkínáló 

hirdetések között és kevesebb időt szánnak partnereink hírként tálalt akcióinak, újdonságainak olvasására.  

 

Ezért Lovasboltoknak az elsősorban híreket és bannermegjelenéseket kínáló hirdetési csomag kiváltására 

egy éves munkával kialakítottuk az első magyar lovas piacteret, egy lovas árukeresőt, mely regisztrált 

partnerek termékeit listázza témakörökre lebontva, praktikusan kereshető, összehasonlítható, szűrhető 

formában. 

 

Megjelenési ajánlataink  

a Lovasok.hu és a Lovas Piactér oldalon 

 

 Alap csomag Profi csomag Extra csomag 

Megjelenés a Lovas Piactéren    

Termékek automatikus belistázása és napi 

frissítése 

   

Hozzáférés a Lovas Piactér adminisztrációs 

rendszeréhez 

   

A jóváhagyott termékek listázása a Lovas 

Piactéren 

   

Statisztika a megtekintésekről és átkattintásokról    

Bemutatkozó oldal a Lovas Piactéren    

Logó megjelenítése a listaoldalakon    

Akciós termékek jelölése 15 napig 30 napig 60 napig 

Új termékek jelölése 15 napig 30 napig 60 napig 

A piactér találati lista első három helye közvetlen 

a partner bolt termék oldalára mutat „Irány a bolt” 
felirattal.  

rotálódva rotálódva 2x 

intenzitással 

rotálódva 4x 

intenzitással 

                                                             
1 a vonatkozó kutatásokat lásd a dokumentum végén 
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 Alap csomag Profi csomag Extra csomag 

Hirdetések alatti megjelenés az ajánló sávokban  rotálódva rotálódva 2x 

intenzitással 

rotálódva 4x 

intenzitással 

Megjelenés a Lovas Piactéren nyitóoldali  

akciós, új, népszerű ajánlóban  

rotálódva rotálódva 2x 

intenzitással 

rotálódva 4x 

intenzitással 

Megjelenés a Lovas Piactér láblécében a bolt 

Lovas Piactéren lévő bemutatkozó oldalára 

linkelve 

linkkel logóval logóval 

Megjelenés a Lovasok.hu portálon    

Lovasok.hu nyitóoldali megjelenés  

(akciós, új, népszerű termékek boxban) 

rotálódva rotálódva 2x 

intenzitással 

rotálódva 4x 

intenzitással 

Megjelenés a Lovasok.hu láblécben logóval, a bolt 

Lovas Piactéren lévő bemutatkozó oldalára 

linkelve 

- logóval logóval 

Lovasok.hu lovasbolt felső lenyíló menüpontból 

direkt link a bolt Lovas Piactéren lévő 

bemutatkozó oldalára 

-   

Lovasboltok gyűjtőoldalán megjelenés logóval kiemelten kiemelten 

Bannerkampány    

Nagyméretű banner-megjelenés  

(egész éves megrendelés esetén) 

1 000 000 3 000 000 5 500 000 

Fix nagyméretű banner-megjelenés a Lovas 

Piactér nyitóoldalán (egész éves megrendelés 

esetén) 

 2x2 hét / év 4x2 hét / év 

Alkategória-szponzoráció a Lovas Piactéren 

(Fix bannermegjelenés az adott alkategória - pl. 

nyereg - első 3 nagyméretű hirdetési zónájában 

előzetes egyeztetés után.) 

- 3 alkategória 

2-2 hónapig 

6 alkategória 

2-2 hónapig 

Facebook megjelenés    

Megjelenés a Lovasok.hu 81.000 fős rajongói 

táborral rendelkező Facebook oldalán 

negyedévente 1 

alkalommal 

havonta  

1 alkalom 

havonta  

1 alkalom 

Hírlevél    

Lovasok.hu hírlevél különszám  

(29.000 címre kiküldve) 

- évente 1 félévente 1 

Havi nettó ár minimum 3 havi megrendelés 

esetén 

25 000,00 Ft 65 000,00 Ft 120 000,00 Ft 

Havi nettó ár egész éves megrendelés esetén 20 000,00 Ft 50 000,00 Ft 80 000,00 Ft 

 



 
 

A Lovasok.hu kiadója: Pegazus Online Média Kft. 
1053 Budapest, Ferenciek tere 5. Telefon:+36 1 376-6007  E-mail: info@lovasok.hu    

 

A Lovasok.hu sikerei számokban 
 

Naponta Sportarénányi látogató a Lovasok.hu oldalon: 

− A Medián Webaudit hiteles mérése alapján a Lovasok.hu egyedi látogatószáma  

napi 8-10.000 egyedi látogató között mozog.  

− A látogatók havonta többször visszatérnek az oldalra, ahol látogatásonként átlagosan 5 percet 

töltenek, és 8-9 oldalt tekintenek meg.  

Az egyik leglátogatottabb sport és szabadidős oldal  

− Havi 100.000 egyedi látogató (Medián Webaudit) 

− 3-4.000.000 oldalmegtekintés / hó 

− 29.000 hírlevélre feliratkozott olvasó 

Lovas közösség a Facebookon is 

− Az oldal követőinek száma: 81.000 

− Heti elérésünk a Facebook saját statisztikája alapján 287.334 felhasználó/hét 

Több mint 22.000 lovas hirdetés  

− 2.200 eladó ló és fedezőmén hirdetés 

− 350 lovarda hirdetés 

− 19.000 egyéb lovas hirdetés 

A Lovasok.hu oldalon keresztül megvalósult ló eladások:  

− 2.200 eladott ló az elmúlt 1,5 évben több mint 1 milliárd forint értékben 

− Látogatóink 10-15%-a külföldi, az eladott lovak 10%-a külföldre került értékesítésre.  

6.000 eladott ló, nemzetközi jelenlét 

− Az elmúlt 3 évben több mint 6.000 lovat adtak el a portálon keresztül,  

2,5 milliárd Ft értékben.  

− Minden képes ló hirdetés 6 nyelven jelenik meg (angol, német, olasz, román, szlovák) 

− Látogatóink 10-15%-a külföldi, az eladott lovak 10%-a külföldre került értékesítésre. 

 
 
 

 

 


