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A 2009 óta működő sportsmarketing.hu a sportmarketinggel és kapcsolódó területeivel foglalkozó szakmai
portál. Témáink a magyar piac aktualitásai mellett a legjobb, legérdekesebb külföldi példákat is magukba
foglalják. A nemzetközi trendeket szintén figyelemmel követjük. Mindezzel igyekszünk a kreatív sportmarketing
kampányokban rejlő potenciált bemutatni és a hazai lehetőségeket bővíteni.

Szerzőink elismert szakemberek, gyakran szerepelnek más médiumokban nyilatkozataikkal és televíziós
műsorokban a véleményükkel.

A sportsmarketing.hu mögött álló csapat mozgatórugója a hazai sportmarketing életnek. Komoly figyelmet
fordítunk a hasonló érdeklődésű, a sportért tenni akaró közösség összehozására és az interakció kialakítására.
A már 10 állomáson túl lévő Sportmarketing Újragondolva Meetup sorozattal, a Magyar Marketing Szövetség
Sportmarketing Tagozatának elindításával aktív alakítói vagyunk az eseményeknek és fontos referencia pontot
jelentünk a szakmában.

SZAKMAI TARTALOM



A magyar médiában egyedülálló a sportsmarketing.hu tematikája, ezért az oldal nagy népszerűségnek örvend
és komoly bázist épített ki a sport üzleti világában dolgozó, vagy eziránt érdeklődő szakemberek körében. Aki
hazai sportszervezetnél dolgozik, a sportban érdekelt cég vagy ügynökség munkatársa, esetleg
sportmarketing, sportgazdaság irányú tanulmányait végzi, nagy valószínűséggel találkozott az oldalunkkal,
cikkeinkkel, interjúinkkal.

CÉLCSOPORT



ONLINE
www.sportsmarketing.hu

4.200 – 5.000
egyedi látogató havonta

7.300 – 8.100
oldalmegtekintés havonta

ROVATOK
 Sportmarketing
 Sportgazdaság
 Sportszponzoráció

LÁTOGATOTTSÁG

 Sport PR
 Sportjog
 Sportpolitika



27,5 % 33,5 % 15,5 % 12,5 % 11 %

ONLINE
www.sportsmarketing.hu

DEMOGRÁFIA

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

NEMEK ARÁNYA

ESZKÖZÖK
67 %3 %30 %

54 % 46 %



FACEBOOK
www.facebook.com/SportsmarketingHungary

17 % 50 % 20 % 7 %DEMOGRÁFIA

18-24 25-34 35-44 45-54

NEMEK ARÁNYA

63 % 37 %

KÖVETŐK 15.400
havi átlagos poszt elérés

2.000
like



HÍRLEVÉL
Sportsmarketing Extra

1.600
feliratkozó

17,3 % 5,9 %

megnyitási arány kattintási arány havonta 1x kiküldés



RENDEZVÉNY
www.meetup.sportsmarketing.hu

60
résztvevők átlagos száma

10
eddigi rendezvények száma

KÖZÖNSÉG
 Sportszövetségek
 Sportklubok
 Sportmenedzserek

FŐ MUTATÓK

 Sportban érdekelt (szponzor) cégek
 Kreatív ügynökségek
 Sport és gazdasági felsőoktatási intézmények hallgatói



FORMÁTUM OLDAL LISTAÁR / 1 HÉT* LISTAÁR / 2 HÉT*

HONLAP

Fejléc banner (468 x 60 px) minden oldal 100.000 Ft 170.000 Ft

Oldalsáv banner (300 x 300 px) minden oldal 150.000 Ft 240.000 Ft

PR cikk publikálása nyitó és cikk oldal 90.000 Ft

PR cikk készítése cikk oldal egyedi megállapodás szerint

HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK

* A feltüntetett árak nettó árak és az ÁFA-t nem tartalmazzák



FORMÁTUM LISTAÁR

FACEBOOK

Facebook poszt 5.000 Ft

Facebook poszt + rögzítés 48 órára az oldal tetején 7.500 Ft

HÍRLEVÉL

Banner (560 x 60 px) a hírlevél tetjén 50.000 Ft

Banner (560 x 60 px) a hírlevél törzsében 30.000 Ft

Saját oldalon megjelent PR cikk kiküldése 20.000 Ft

Külsős PR cikk kiküldése 40.000 Ft

RENDEZVÉNY

Szponzoráció egyedi megállapodás szerint

* A feltüntetett árak nettó árak és az ÁFA-t nem tartalmazzák

HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK



ZSÉDELY PÉTER
Mobil: +36 70 514 7394
Email: peter.zsedely@sportsmarketing.hu

KAPCSOLAT

A médiaajánlatban szereplő adatok átlagos havi számokat mutatnak a forgalmi statisztikáink alapján. Kérésre
elküldjük a friss adatokat.


