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Utazik a Család online magazin médiaajánlat 
 

 
A KidsOasis az utazni készülő -, az éppen utazó -, és tartalmas programokra vágyó családokat 
szólítja meg, egyedülálló szereplő a magyar turizmuspiacon, elkötelezett a családok, nagycsaládok, 
a többgenerációs utazások és a családbarát szemlélet mellett. 
 
A családbarát turizmus szemlélet elterjesztése mellett eltökélten dolgozó csapatunk alkotta meg 
és működteti a KidsOasis - minősített családbarát szálláshelyek védjegyet, amelyet jelenleg 15 
szálláshely viselhet büszkén. Honlapunk nemcsak a minősített családbarát szálláshelyek 
foglalóportálja, hanem online utazási magazinunk felülete. 
 

Látogatók, célcsoport 
 
 
Olyan családok, akik gyermekkel együtt tervezik nyaralásukat, utazásukat. A nyaralások 
megszervezése, az úti cél kiválasztása legtöbbször az édesanyák feladata, így elsősorban őket 
szeretnénk elérni és hatékonyan megszólítani. Fontos, hogy a családok anyagi helyzete 
megengedje, hogy gyermekükkel együtt elutazhassanak. 
 
 

• 25-44 év közötti nők 

• 16 év alatti gyermekük van 

• családcentrikusak 

• 30 %-ban Budapesten, 40 %-ban nagyvárosban, 30 %-ban egyéb településeken élnek 

• jellemző rájuk az online aktivitás 

• okostelefonról használják az internetet napi szinten 
 
 
 
 
Látogatóink körét elsősorban olyan anyukák alkotják, akik gyermekeikkel együtt tervezik belföldi 
üdülésüket. Az utazások megszervezése, az úti cél és a szálláshelyek kiválasztása legtöbbször az 
édesanyák feladata, így őket szólítja meg a honlap. 
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Főoldali hirdetési felületek 
 

Bal oldali banner Vízszintes banner 

Méret: 256x150-300 px Méret: 815x120 px 
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Rovat/cikk oldali banner 
 

Mérete: 256x150-300 px
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Hírlevél hirdetés 
 

Méret: 270x160 px kép, 300 karakter szöveg, CTA 
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Online Médiaajánlat árlista 
 

Utazik a család Magazin 
 

Típus Leírás Méret Egység Ár 

Főoldal vízszintes .jpg, .png, .gif 815x120 px 7 nap 28 000 Ft 

banner hirdetés    
     

Főoldal jobb oldali .jpg, .png, .gif 256x150-300 px 7 nap 8 000-15 000 Ft 

banner hirdetés   méret 

    függvényében 
     

Rovat jobb oldali .jpg, .png, .gif 256x150-300 px 7 nap 6 000-12 000 Ft 

banner (+cikk hirdetés   méret 

oldal)    függvényében 
     

Globális banner .jpg, .png, .gif 256x150-300 px 7 nap 12 000-25 000 Ft 

(főoldal + rovatok + hirdetés   méret 

cikk)    függvényében 
     

Szponzorált Utazik a család 2000 karakter 1 alkalom 15 000 Ft 

tartalom (főoldali magazin cikk a szöveg, 800x480 kép,   

slider, hírlevél témához illő 1 link a szövegben +   

megjelenés nélkül) rovatban, slider forrásmegjelölés   
 kiemeléssel    
     

Hírlevél hirdetés Hirdetés az Utazik 270x160 kép + 300 1 alkalom 10 000 Ft 

cikk nélkül a Család karakter szöveg +   
 hírlevélben gomb   
     

Szponzorált Utazik a család Szponzorált tartalom 1 alkalom 22 000 Ft 

tartalom (főoldali magazin cikk a + hírlevél hirdetés   

slider, hírlevél témához illő    

megjelenéssel) rovatban, slider    
 kiemeléssel +    
 Hirdetés az Utazik    

 a Család    

 hírlevélben    
     

 
Áraink nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 
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Családbarát Turizmus szakmai oldalak 
 

Típus Leírás Méret Időtartam Ár 

Tudástár + .jpg, .png, .gif 256x150-300 px 7 nap 8 000-15 000 Ft 
aktualitások + hirdetés   méret 
cikk jobb oldali    függvényében 

banner     
     

Családbarát Hirdetés a 540x250 kép + 1 alkalom 25 000 Ft 

Turizmus online Családbarát 380 karakter   
havilap Turizmus online szöveg + gomb   

megjelenés havilapban    
     

Szponzorált Cikk megjelenés 2000 karakter 1 alkalom 22 000 Ft 
tartalom ( online Tudástár, vagy szöveg, 800x480   

havilap Aktualitások kép, 1 link a   

megjelenéssel) rovatban szövegben +   
  forrásmegjelölés   
     

 

Egyéb felületeink 
 

Típus Leírás Méret  Időtartam Ár 

Facebook poszt 500 karakter -  1 alkalom 6 000 Ft 
 szöveg, kép és 1     
 db link + 1000 Ft     

 kiemeléssel     
     

Szponzoráció Kampány, mesekönyv, vagy rendezvény szponzorálás. Egyedi árajánlat 

   alapján.  
      

 
Áraink nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

 

Információ és hirdetésfelvétel: 

 

Heintz Tamás 
Marketing manager 
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