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A weboldalról

Célunk, hogy Magyarország megkerülhetetlen esküvőszervező platformja 

legyünk. A fenti célhoz illeszkednek a párok számára a weboldalunkon 

ingyenesen elérhető szolgáltatások:
Esküvői feladatok menedzsmentje

Esküvői szolgáltatók keresése

Esküvői költségek kalkulálása

Meghívottak listájának menedzsmentje

Esküvői ültetési rend tervező

Esküvői weboldal készítő

Inspirációk szerzése esküvői cikkekből, videókból



Célcsoportjaink

Elsődleges célcsoportunk a házasodni készülő párok, de elsősorban a 25-34 

éves korosztályba tartozó nők. 

2019 III. negyedév végéig 52.079 házasságkötés történt Magyarországon*, ami 20,2%-kal 

több, mint az előző év ugyanezen időszakában. 2020-ban várhatóan 78.000

házasságkötés lesz az országban.

Házasodni készülő párok

*https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wnz001.html



Célcsoportjaink

Másodlagos célcsoportunk az 

esküvői szolgáltatók – cégek 

és magánszemélyek

Esküvői 
szolgáltatók



3.800
Facebook 

rajongó

AKTUÁLIS STATISZTIKÁINK 
Az oldal 2020. január 16-án indult

4.800
Aktív 

szolgáltatói 

profil

300
Regisztrált pár, 

akik oldalunkon 

szervezik az 

esküvőjüket

11.000
Egyedi látogató 

az elmúlt 30 

napban



Banner 
elhelyezések

SZOLGÁLTATÓ 
KERESŐ 
OLDALON

SIDEBAR BIG 
BANNER 
(300x600 pixel)

SIDEBAR SMALL
BANNER 
(300x250 pixel)SIDEBAR 

MEDIUM 
BANNER 
(570 x 380 
pixel)

Sztenderd hirdetési 
felületek



Banner 
elhelyezések

ESKÜVŐI 
CIKKEKBEN

SIDEBAR BIG 
BANNER 
(300x600 pixel)

ARTICLE WIDTH 
INTERSTITIAL 
(1068x200 pixel)

Sztenderd hirdetési 
felületek

SIDEBAR SMALL
BANNER 
(300x250 pixel)

ARTICLE WIDTH 
INTERSTITIAL 
(1068x200 pixel)



Banner 
elhelyezések

MENYASSZONYOK 
PROFILJÁBAN

SIDEBAR BIG 
BANNER 
(300x600 pixel)

Sztenderd hirdetési 
felületek

SIDEBAR SMALL
BANNER 
(300x250 pixel)



Banner listaárak

A bannerek asztali gépen és mobil eszközön egyaránt megjelennek. 
A feltüntetett díjak az Áfát nem tartalmazzák!

GRAFIKAI TERVEZÉS 
Statikus banner - 15.000 Ft/db
HTML5 mozgó banner – 50.000 Ft/db 

Megjelenés (1 hónap) Sidebar Big és 
Medium Banner

Sidebar Small Banner Article Width 
Interstitial 

Szolgáltató kereső 
oldal

60.000 Ft 40.000 Ft -

Esküvői cikkek oldal 40.000 Ft 20.000 Ft 80.000 Ft

Felhasználói profil 
oldal

50.000 Ft 35.000 Ft -



Banner leadási paraméterek

Fájlformátumok

JPG PNG GIF HTML5

Fájlméret

Max. 160 kb



Szponzoráció - PR cikk

Oldalunkon lehetőség van PR-cikkek publikálására is. Ez lehet cikk, interjú, 
publicisztika. A cikk tartalmazhat képet, külső linket, logót, infografikát, 
beágyazott videót. 
A vonatkozó illusztrációk elkészítésében grafikus és fotós kollégáink segítenek. 
A cikket a kiemelt médiatámogatás mellé 1 héten keresztül a nyitólapon is 
kiemeljük, valamint megosztjuk közösségi média felületeinken is.  

A PR cikk publikációjának díja: 50.000 Ft + ÁFA



Szponzoráció – Videós megjelenés

5-10 perces PR videó forgatása, mely bemutatja az adott céget egy esküvőhöz 
kapcsolódó téma feldolgozásával.
A videó felirattal és animációval valamint jogtiszta zenével kerül megjelenítésre 
YouTube csatornánkon, Facebookon és IGTV-n (Instagram).
A videóhoz 10-15 mp-es teaser kerül gyártásra, mely kedvcsinálóként a 
premier előtti napokban kerül ki közösségi média felületeinkre. 
A videó szöveges leírata blogcikként jelenik meg, illetve Facebookon és 
Instagramon megosztásra kerül a videó után pár nappal egy összefoglaló 
poszt is. 



A videó gyártási díja: 
250.000 Ft + ÁFA
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Redl Zsófia
Esküvő Online Kft.

+36 30 529 1204
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