
 
   

 

Kiemelt megjelenési ajánlat lovardák, lovas létesítmények 

részére a Lovasok.hu oldalon 

 

A Lovasok.hu kiadója: Pegazus Online Média Kft. 
1053 Budapest, Ferenciek tere 5.   

Telefon:+36 1 376-6007 Mobil: +36 30 540-1658 
E-mail: info@lovasok.hu / maus.andras@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 

− 32.000 hírlevélre feliratkozott olvasó 

Lovas közösség a Facebookon is 

− Az oldal követőinek száma: 91.000 

− 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. 
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A Kiemelt Lovarda megjelenési csomag tartalma: 

 Listázás az új dinamikus Lovardakeresőben 

 Saját bemutatkozó oldal a következő menüpontokkal: 

o Nyitóoldal  

o Felszereltség és pályák 

o Galéria 

o Kapcsolat 

o További választható menüpontok: Lovaglás oktatás, Lovastábor, Bértartás, 

Lovastúra, Lókiképzés, Versenysport, Lovasterápia, Lovas szállás, 

Rendezvényhelyszín, Lovasbemutató, Lovaskocsizás 

o Hírek, rendezvények 

 Saját admin felület az oldalak szerkesztéséhez.  

 Igény esetén a Lovarda oldalainak kezelését a Lovasok.hu adminisztrátorai végzik 

 Könnyen megjegyezhető webcím: lovarda.lovasok.hu/lovarda-neve 

 Lovarda megjelenítése 

o a Lovardakereső nyitóoldalán 

o a Lovardakereső kategória nyitóoldalakon 

o a megyék, városok nyitóoldalain 

o a lista oldalakon a kezdő, alap és profi csomagban hirdető lovardák előtt 

 Facebook integráció (ajánlom és küldés gomb, valamint Like boksz) 

 A Lovarda híreinek, eseményeinek megjelenítése a következő felületeken: 

o a Lovarda saját bemutatkozó oldalán külön menüpontban 

o a Lovarda nyitólapján 

o a Lovasok.hu rendezvénynaptárában képpel 

o a Lovasok.hu nyitólapján képpel havonta 1héten keresztül 

 Megjelenés a Lovasok.hu 91.000 fős rajongói táborral rendelkező Facebook oldalán 

negyedévente 1 alkalommal. (A hirdető által küldött ötletes tartalommal, belső linkre 

mutatva.) 

 Éves (12 havi) megrendelés esetén 1 millió nagyméretű banner megjelenés a 

Lovasok.hu portálon a hirdető által megjelölt időszakban és paraméterekkel, előzetes 

egyeztetés alapján.  

 

Minimum 3 havi megrendelés esetén: 27.500 Ft + ÁFA / hó, egész éves (12 havi) 

megrendelés esetén 22.500,- Ft + Áfa / hó, negyedévente előre számlázva. 

 

A fenti árak az Áfa-t , valamint a banner-kreatív készítés díját nem tartalmazzák.  
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