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Szellemi elődünk Debrecen első magyar nyelvű újságja, amely 
Debreczen-Nagyváradi Értesítő címmel, 1843-ban jelent meg, 
és csaknem hatvan évig, összekötő kapocsként szolgált és közös 
teret biztosított a két város gazdasági, társadalmi és kulturális 
életének. Alapítója, a nyugdíjas színész, Balla Károly megérezte, 
hogy a korszerűsödő világnak a gazdaság lesz a motorja, 
amelyben a kereslet és a kínálat találkoztatása létfontosságú 
feladat, ezért hirdetések közlésére alapozta, a később tekintélyes 
társadalmi lappá fejlődő kiadványát. 

A denagy.hu hírportál 2017. március 15-én kezdte el működését, 
miután két, Nagyváradról Debrecenbe települt újságíró úgy 
gondolta, Debrecen és Nagyvárad érdekeinek összekapcsolása 
legalább annyira fontos most is, mint közel 175 éve. Elődjük 
példáját követve, a mai kor igényeinek és lehetőségeinek megfelelő 
formában, de a régi hittel és lelkesedéssel, felvállalva, hogy ismét 
megteremtik a két város gazdasági, társadalmi és kulturális 
életének közös kommunikációs terét, útjára indították a Debrecen 
Nagyváradi Értesítőt, azaz a denagy.hu hírportált. 

Célkitűzésünk, hogy naprakész tájékoztatást nyújtsunk minden 
olyan helyi, megyei, regionális vagy országos hírről, amely a 
két város lakosságának életét, egymáshoz fűződő kapcsolatát 
befolyásolja. Szolgáltatóként időjárás, Forint–Lej, Lej–Forint 
árfolyamok, üzemanyagárak, és egyéb praktikus információk, 
valamint naprakész kulturális programajánló interaktív 
eseménynaptár közlését biztosítja. A két város szolgáltatásait 
bemutató rovatai egyfajta útikalauzként segítik a Nagyváradra 
látogató debreceniek, illetve a Debrecenben járó nagyváradiak 
tájékozódását. A két város híreit, szolgáltatásait, hirdetéseit 

egy térben megjelentető felületeken egyedi tartalom jön létre, 
amely lehetőséget ad a két város életének összehasonlítására, 
az azonosságok és különbségek megállapítására, és az azokból 
származó tanulságok levonására.  Az egymás „jó gyakorlatából” 
tanulva és a „más kárán okul az okos” elvet követve, a tartalom 
segíti az értékszelekciót, vagy akár a versenyszellem kialakulását. 
Mindez a fejlődés irányába mutat.

Célközönségünk földrajzilag jól behatárolt, Debrecenben 
és Nagyváradon, valamint a két regionális központ vonzáskörébe 
tartozó településeken élő, 18-65 éves korú, internetes forrásokból 
tájékozódó emberekből áll; a statisztikai adatokból arra 
következtetünk, hogy a két szomszédos megyében 400-420 ezer 
személy tartozik célcsoportunkba. 

Látogatottságunk nulláról indul, de rendelkezünk a szükséges 
szakértelemmel és munkabírással, hogy portálunk működésének 
első évében bevonzzunk napi 20 ezer látogatót és minimum 10 ezer 
Facebook-követőt.

Médiaajánlatunk a „Nőjünk együtt nagyra a Denaggyal!” szlogen 
szellemiségében készült, ezért működésünk első évében a piaci árak 
10 százalékáért kínáljuk hirdetési felületeinket. Olyan partnereket 
keresünk, akik bíznak fejlődésünkben és élnek az alacsony hirdetési 
tarifák kínálta lehetőséggel, megteremtve ezáltal saját növekedésük 
költséghatékony feltételeit. Mi pedig vállaljuk, hogy nem csak 
hirdetési felületet, hanem cégre, termékre, szolgáltatásra szabott 
marketing-megoldásokat is kínálunk számukra.

Ńójünk együtt nagyra a Denaggyal!



Hirdetési díjak

Leaderboard, 1. pozíció
A portál minden oldalán megjelenő fejlécbe 
épített 728 × 90 px méretű reklámfelület, 
bár-melyik oldalra kattint a felhasználó, 
mindig szembeötlik.

Árak
Heti díj: 12.000 Ft.
Havi díj: 48.000 Ft.

Billboard, 2, 3., 4, 5. pozíció
A címoldaldalon, a cikkek között elhelyezke-
dő 570 × 150 px, nagyméretű reklámfelületek 
a portál megnyitása esetén azonnal láthatóvá 
válnak a felhasználó számára.

Árak
Elhelyezés Heti díj Havi díj
1. zóna 10.000 Ft. 40.000 Ft.
 2. zóna 9.000 Ft. 35.000 Ft.
 3. zóna 7.500 Ft. 30.000 Ft.
 4. zóna 6.000  Ft. 25.000 Ft.

Big Squar. 6., 7. pozíció
A címoldal jobb- és baloldalának felső felé-
ben elhelyezkedő, minden megnyitásnál jól 
látható, 300 × 600 px, nagyméretű felület.

Árak
Heti díj: 10.000 Ft. 
Havi díj: 40.000 Ft.

Small Squar. 8., 9. pozíció
A címoldal jobb- és baloldalának középső 
felében, jól látható helyen elhelyezkedő, 
300 × 250 px, méretű felület.

Árak:
Heti díj: 6.000 Ft. 
Havi díj: 24.000 Ft.

CÍMOLDAL
Billboard, 10, 11, 12, 13. pozíció
A Közélet, Kultúra, Gazdaság, Sport, Kék 
Hírek, Ajánló, Hasznos című rovatainkban, 
a cikkek között elhelyekedő négy 570 × 150 
px méretű reklámfelület, amelyeket azok-
nak a hirdetőknek ajánlunk, akik a rovatok 
témái iránt érdeklődő célcsoporthoz szeret-
nék eljuttatni ajánlatukat.  

Árak
Elhelyezés Heti díj Havi díj
1. zóna 6.000 Ft. 24.000 Ft.
 2. zóna 5.000 Ft. 20.000 Ft.
 3. zóna 3.500 Ft. 15.000 Ft.
 4. zóna 3.000 Ft. 12.000 Ft.

Billboard, 14. pozíció
A címoldalon vagy a rovatokban megnyitott 
cikkek új oldalon jelennek meg. A szövegtest-
be ágyazott 570 × 150 px méretű 
reklámfelület hatékony és célirányos, hiszen 
kikerülhetet-len a cikket olvasó felhasználó 
számára. Árak

Heti díj: 6.000 Ft.
Havi díj: 24.000 Ft.

Billboard, 15. pozíció
A cikkek végén elhelyezkedő, 570 × 300 px 
méretű reklámfelületet ajánlunk, ami lehet 
alacsonyabb vagy magasabb is.

Árak
Heti díj: 4.000 Ft.
Havi díj: 15.000 Ft.

ROVATOLDAL

CIKKOLDAL

A Jó helyek rovat egyfajta 
útikalauzként segíti 
a debreceniek tájékozódását, 
ha Nagyváradra látogatnak, 
illetve a nagyváradiakét, ha 
Debrecenben járnak, ezért 
bemutatja a legjobb szállodák, 
éttermek, kávézók, wellness- 
és szabadidő központok, 
kulturális intézmények, 
vásárló- és kiránduló helyek, 
orvosi rendelők, autószervizek, 
valutaváltók elérhetőségeit 
és ajánlatát külön cikkoldalon.

Megjelenési árak 
Képpel: 10.000 Ft./hó 
Kép nélkül:   7.000 Ft./hó

MEGJELENÉS
JÓ HELYEK 
ROVATBAN
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l A denagy.hu PR-cikkek megjelenítésére is vállalkozik. A PR-cikk 
terjedelme 3000 jel szöveg +2  kép, a reklámtörvény előírásai
szerinti megjelenésben.
Árak:
�  Címoldalon elkezdődő és cikkoldalon folytatódó anyag: 10.000

Ft./hét, 35.000 Ft./hó
� Rovatoldalon megjelenő anyag: 7000 Ft./hét, 25.000 Ft./hó

l A címoldalon, 1. pozícióban elhelyezett Leaderboard, a 2., 3., 4, 5.  ,
pozíciójú Billboard, valamint a 6-7 és 8-9. pozíciójú Big Squar és
Small Squar felületén megjeleníthető 2 vagy 3 különböző hírdetés,
30 vagy 20 másodperces időnkénti váltakozással.
Két hirdetés váltakozó megjelenítése 20%, három grafika 
váltakozó megjelenítése 40% árkedvezményt biztosít a
hirdetőnek.

l  A címoldalon, 1. pozícióban elhelyezett Leaderboard, a 6-7. és 8-9.
pozíciójú Big Squar és Small Squar hirdetések megjelennek
minden oldalon, míg a 2., 3., 4, 5. , pozíciójú Billboard csak

a címoldalon, illetve 25% felárral, a címoldal mellett a rovatoldalon 
és cikkoldalon is megjelennek.

l A Jó helyek rovatban, a képes, v agy kép nélküli megjelenésekhez,
a hirdető cikkoldali megjelenést is kap, a tarifatáblázatban
szereplő áron, amelyben lehetősége van 1 fotó és 1000 jel s zöveg
közlésére.

l  A cikkoldalon, a cikk végén elhelyezett reklámfelületnek
az 570 × 300 méretet ajánljuk, de igény esetén a felület
magassága változtatható, anélkül, hogy a felület ára változna.

l  A portál teljes tartalma, beleértve a hirdetéseket is, t áblagépen,
mobiltelefonon megjeleníthető.

l  A hirdetési felületeink minden szokásos reklámgrafikában
használatos formátumot tudnak fogadni: GIF, HTML, JPG, stb.

l  Hirdetési ügyekben információt kérhet a +36 30 3312241
magyarországi vagy a +40 771 010720 romániai telefonszámon
vagy a manager@denagy.hu e-mailcímen.

Különleges feltételek




