
 



 

     BEMUTATKOZÁS                       
 

 

A gyogyhirek.hu Közép-Kelet Európa és Magyarország legnagyobb gyermekkórházának a Heim Pál 

Gyermekkórháznak a gyermekgyógyászati, gyermekegészségügyi portálja. Kórházunk 1996-ban útjára 

indította a szülők körében igen népszerű nyomtatott Gyógyhírek gyógyászati havilapot, amelyet most 

megújítva adaptáltunk online felületre.  
 

Feladatunknak tekintjük, hogy egészségügyi szakemberek - orvosok, diplomás ápolók, gyermekápolók, 

pszichológusok, gyógytornászok - által írt cikkeken keresztül közérthető nyelven a szülők hasznos 

segítséget kapjanak ahhoz, hogy gyermekeik egészségét megőrizzék, a tüneteket felismerjék, és ha 

szükséges, időben forduljanak orvoshoz.  
 

Fontosnak tartjuk, hogy szakértőktől hiteles és hasznos információkat, valamint segítséget nyújtsunk a 

szülőknek a gyermekük egészségét érintő témákban 0-18 éves korig.  
 

A gyogyhirek.hu nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szakmailag megalapozott, gyakorlatban tevékenykedő 

szakértőink segítségével folyamatosan olyan tartalmakat jelenítsen meg, melyek segítenek a családoknak 

eligazodni az Interneten megtalálható információhalmazban.  
 

A gyogyhirek.hu olvasói a gyermeket nevelő családok.  

Hirdetések tekintetében célcsoportunk főleg a 20–50 éves, gyermeket nevelő szülők köre. 
 

Az oldalon havonta 10-20 cikk jelenik meg. Az oldal indulása óta már több, mint 500 cikk került fel. 
 

A kezdetek óta a Facebookon is megtalálható a Gyógyhírek. Először a Heim Pál Gyermekkórház Facebook 

oldalán, majd 2016 augusztusától a Gyógyhírek saját Facebook oldalán is megosztjuk cikkjeinket és 

tanácsainkat. Ezen kívül a Google+-on, a Pinteresten és a Twitteren is jelen vagyunk, ahol szintén posztoljuk 

cikkeinket.  

 

LÁTOGATOTTSÁGI ADATOK 

 
A megírt cikkek jól kereső optimalizáltak, így egyre több látogató érkezik a Google és egyéb 

keresőmotorokból is. Az oldallátogatási adatok a Google Analytics adatai alapján: 

A magazin 2015. május 1-én indult, a látogatószám exponenciálisan növekszik. 

Már elértük a havi 25.000 munkamenetet és a havi 30.000 – 35.000 oldal letöltést. 

 

 
 

http://www.gyogyhirek.hu/
http://www.gyogyhirek.hu/
http://www.gyogyhirek.hu/
https://www.facebook.com/gyogyhirek/
https://plus.google.com/u/0/+GyógyhírekHeimPálGyermekkórház
https://plus.google.com/u/0/+GyógyhírekHeimPálGyermekkórház


 

 

 

 

DEMOGRÁFIAI ADATOK 

Látogatóink közel 84 %-a nő, akiknek  a  68 %-a  25-44 év közötti életkorú. 

 

             

A HONLAP RESZPONZÍV  

 
Vagyis rugalmasan alkalmazkodik a PC, laptop, okostelefon, táblagép és egyéb okoseszközök 

méretéhez, tehát az eszközök képernyőfelbontásához mérten megfelelően jelenik meg az oldalunk. 

 

       TÉMAKÖR SZERINTI CÉLZÁS 

 

    

     KATEGÓRIÁK  

 
Egészséges fejlődés 

Gyermek gondozás/-nevelés 

Prevenció 

Betegségek  

Gyermekápolás 

Érdekességek 

 

 
               
                Belgyógyászat 
                Bőrgyógyászat  

Csecsemőgyógyászat 
Diagnosztika 
        RTG, UH, CT 
        Labor 
Fülészet 

                Gastroenterológia  
Intenzívterápia 
Koraszülött 
Nephrológia 

 
 
 

 
 

Neurológia 
Onkológia 
Ortopédia 
Pszichológia/pszichiátria 
SBO 
Sebészet 
Szemészet 
Toxikológia 
Tüdőgyógyászat 
Urológia stb…. 

 



    

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

                     TARTALOM ALAPÚ KOMMUNIKÁCIÓ      

✓ Edukációs cikkek                                      ✓  Termékbevezetés 
✓ PR cikk csomag                                         ✓  Márkaerősítés és -fenntartás    

                                                                           

   BANNERKAMPÁNYOK  
                   

                      3+1 hirdetés   - Fejléc banner  (kapubanner) =1+2  pozíciójú  banner +  

                       háttérkép vagy szín, amelyek minden oldalon megjelennek + PR cikk 
 

Bannereket az oldal fejlécében helyezzük el. Lehetőség van háttérkép elhelyezésére vagy szín meghatározására.  
A bannerek minden oldalon megjelennek.  
A bannerek elhelyezésének minimális időtartama 1 hét, a maximális időtartamnak nincs korlátja.  
A 3+1 hirdetés része egy PR cikk megjelenítése is, a PR cikknél meghatározott feltételekkel. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 heti megjelenés megrendelésénél +1 hetet ajándékba adunk! 

Banner  
helye 

Maximális 
mérete pixel Banner neve Hol látható 

1 
felső menüsor 
fölötti terület 1530*90/250 px  fejléc banner   

minden 
oldalon 

2 
felső menüsor 
alatti terület 1470*90 px 

fejléc keskeny 
banner 

minden 
oldalon 

3 háttérkép vagy szín 
+1  1 db PR cikk 

Ár: 50.000 Ft /hét 

                                           
 
 

       DISPLAY MEGJELENÉS                       

                     HITELES KÖRNYEZETBEN      
 

KOMMUNIKÁCIÓS CÉL 

✓ Bannerkampány 
✓ Oldalszponzoráció 
✓ PR cikk  

 

✓ Termékbevezetés 
✓ Márkaerősítés és -fenntartás 
✓ Forgalomterelés 
✓ Arculatépítés 

1 

 
2 

 

ELŐNYÖK 

• Komplex tartalmi és  display 
kommunikáció 

• Kizárólagosság 

• Arculatépítés 

• Minden oldalon megjelenik  

• Nagyobb felület, többszörös 
hatékonyság  



 
 
 

               Banner hirdetés az oldalsávban           -        minden oldalon megjelenik 
 

 
 
 
 
 

 

 

Banner 
elhelyezkedése 

Maximális 
mérete pixel 

Banner 
neve 

Hol 
látható 

4 
jobb oldali hasáb 
szabad terület 

300*300 px vagy 
300*600 px 

jobb 
oldalsáv  
banner   

minden 
oldalon 

 

Ár: 10.000 Ft/ hét  (300*300px) 

     20.000 Ft/ hét  (300*600px) 

 

3 heti megjelenés megrendelésénél +1 hetet ajándékba 
adunk. 

 
 
 
 

PR cikk elhelyezése az oldalon linkkel és beágyazott  bannerrel     
 
Az előre megírt PR-cikk minimum egy hétig jelenik meg a főoldal hangsúlyos helyén, illetve a 
témához kapcsolódó kategória tetején. A cikk kereshető, hivatkozható, megosztható. A cikket több 
Facebook oldalon is megosztjuk a megjelenést követően, így ott is több ezer emberhez eljuthat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérésre további, egyedi banner elhelyezésre is van lehetőség. 
Nem kell új bannert készíttetnie, meglévő bannerének megtaláljuk a legjobb helyet és árat.  
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Bannert az oldal jobb oldali sávjában tudjuk elhelyezni 300*300px vagy 300*600px méretben. A banner minden 
oldalon megjelenik. A banner elhelyezésének minimális időtartama 1 hét, a maximális időtartamnak nincs korlátja.  
Egy megrendeléshez tartozóan hetente változtatható a banner, a bannercsere hétköznap 24 órán belül lehetséges. 
Ideális egy rendezvény, egy webáruház vagy egy termék reklámozására. 
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❖ Főoldalról linkelhető PR cikk 

❖ PR cikk megjelentetése - max. 3000 karakter (szóközzel együtt) + logo + 1 db kép (cserélhető) + link 

❖ A PR cikk a választott kategóriába kerül elhelyezésre 

❖ Forgalomterelés: külső weboldalra vagy másik PR cikkre 

❖ PR cikkbe ágyazott banner max. 900*250 pixel,  a cikken belül tetszőleges helyre elhelyezhető  

(felül, alul,középen, vagy akár konkrét, meghatározott bekezdés után) 

❖ Támogató megjelenési lehetőségek 

o Főoldali megjelenés: 2 nap, kiemelt cikk részben 

o Utána 2 hétig elérhető a főoldalról a cikkek közül is 

o Témakör kategóriája szerinti opcionálás  

      Ár: 15.000 Ft/ hét  -   3 heti megjelenés megrendelésénél +1 hetet ajándékba adunk. 

 

 
             3 heti megjelenésnél plusz egy hetet ajándékba adunk.  
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A hirdetési árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

 

BANNERKÉSZÍTÉS 
 

                        STATIKUS (ÁLLÓKÉP) BANNEREK 
 

✓ Egyszerű, rövidebb üzenethez megfelelő 

✓ jpg vagy png formátum 
 

 

            TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 

     TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS 
✓ Orvosilag megbízható, szakmailag hiteles tartalom. 
✓ Laikusok számára íródott, közérthető tartalmak. 
✓ Keresőoptimalizált cikkek. 
✓ Igény szerint online publikálás, szerkesztői feladatok.  

         KAPCSOLAT 
 

  KIADÓ:                                                               ÉRTÉKESÍTÉSI KAPCSOLATTARTÓ  
      Heim Pál Gyermekkórház                                       Gyógyhírek Szerkesztősége 

        1089 Budapest Üllői u. 86.                                     Schneidler Margit   szerkesztő,                                                                                   

          Tel: 06-1-459-91-12                                                 egészségügyi menedzser 

          Web: www.gyogyhirek.hu                                      Mobil: +36 -20- 467-04-31 
          E-mail: gyogyhirek@gyogyhirek.hu                E-mail: gyogyhirek@gyogyhirek.hu                   

                

❖ A független szerkesztőségi cikk végén megjelenik, hogy 

„További információ olvasható” és a cég neve, címe 

vagy honlapjának címe linkkel 

❖ A cikk a főoldalról, kategóriákból linkelhető 

❖ A cikkben nincs utalás a termékre, szolgáltatásra 

❖ Cikk megjelenésének támogatása az első hónapban 

o Főoldali megjelenés: 2 nap, kiemelt cikk helyen 

o Utána 2 hétig elérhető a főoldalról a cikkek közül is 

o Témakör kategóriája szerinti opcionálás 1 hónapig 

o Facebook posztolás megjelenést követően 

     Ár:10.000 Ft/ hónap/ cikk 

 
6 havi megjelenésnél +1, 12 havinál +2 havi megjelenést 
ajándékba adunk. 
 

Független szerkesztőségi cikk támogatás 

DINAMIKUS (ANIMÁLT) BANNEREK 
 

 

✓ Több információ megjelenítésére képes 
✓ Szöveget és képet vegyesen megjeleníthet 
✓ Csak hagyományos környezetben használhatóak 
✓ gif formátumban 

 

MINŐSÉGI GARANCIÁK 
Felkészültség: gyogyhirek.hu 
szakmai háttere, a Heim Pál 
Gyermekkorház 
orvosai, diplomás ápolói és 
gyermekápolói, egyéb diplomás 
szakdolgozói  

 

http://www.gyogyhirek.hu/
mailto:gyogyhirek@gmail.com
mailto:gyogyhirek@gmail.com

