
Hirdetési lehetőségek a Delta online felületén 

1. alternatíva - Side banner 

Banner a felület jobb oldalán, amely minden aloldalon is látható.  

Méret: szélesség 230 pixel, magasság 100-400 pixel 

Ár: 40 EUR/hét 

 

2. alternatíva - Top banner 

Banner a felület tetején található, amely a főoldalon látható.  

Méret: szélesség 1000 pixel, magasság 100-150 pixel 

Ár: 65 EUR/hét 

 



3. alternatíva - Menu banner 

Banner a felület a rovatok közt található, amely a főoldalon látható.  

Méret: szélesség 730 pixel, magasság 100-150 pixel 

Ár: 30 EUR/hét 

 

4. alternatíva - In text banner 

Banner a felület minden megnyitott cikk tetején található 

Méret: szélesség 580 pixel, magasság 100-150 pixel 

Ár: 45 EUR/hét 

 

 



5. PR cikk 

PR cikk megjelenése a főoldalon a választott rovatban. Terjedelmi korlát nincs, 5 kép és 1 videó 

(videómegosztó oldalon keresztül) beágyazása lehetséges 

Ár: 20 EUR/hét 

 

 Az árak adó (DPH) nélkül vannak feltüntetve. 

 Az árak nem tartalmazzák a bannerek elkészítését. Amennyiben szükséges, segítséget tudunk 

nyújtani a banner elkészítésében. 

 A bannert .JPG és .SWF formátumban tudjuk megjeleníteni, a mérete nem lehet nagyobb 

mint 150 kB. 

 A bannert a hirdetés megjelenése előtt legalább 1 munkanappal szükséges eljuttatni 

elektronikus formában az email címünkre (deltakn@gmail.com).  

 A heti megjelenés minden esetben hétfő 9.00 órától érvényes a következő hétfő 9.00-ig 

A több hétre vonatkozó rendelés esetén a listaárakból további kedvezményeket biztosítunk. 

A nyomtatott Delta hetilap és az online hirdetési felületek összekapcsolása esetén további 

kedvezményeket biztosítunk. 

A kedvezmények lehetőségeiről és bármilyen más kérdés esetén keresse munkatársunkat:  

 

 www.deltakn.sk/elerhetosegek 

 tel.: +421 35/7733566,+421 905 213 967,  

 email: deltakn@gmail.com 

 

A felületről 

A Delta hetilap a Komáromi járás legolvasottabb lapja. A több mint 10 éves múltra visszatekintő lap 

olvasótábora és előfizetői tábora is fokozatosan bővül. 

2014-ben megújult a Delta online felülete is (www.deltakn.sk), amely a nyomtatott lap anyagain kívül 

más cikkeket, videókat és érdekes információkat is kínál. A internetes felület népszerűségét jól jelzi, 

hogy a megújulást követő első napokban az egyedi felhasználók száma már túllépte a napi ezer 

látogatót, amely fokozatosan bővül. A Delta online olvasóinak száma az elmúlt időszakban napi több 

ezer főre is emelkedett (Google Analytics mérések alapján), a komáromi régió ismert és olvasott 

internetes felületévé vált.  

Statisztikáink alapján minden korosztályt elér a Delta online, de az internet-felhasználókra jellemzően 

nagyobb arányban van jelen a fiatalabb- és a közép korosztály. A Komáromi járás minden községében 

elérhető Delta nyomtatott változata és az internetes felülete jól kiegészíti egymást, amennyiben a 

legszélesebb tömeget szeretné elérni a komáromi régióban.  


