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A www.magyarmezogazdasag.hu – az Agrárhírportál 
küldetése, hogy az olvasók első kézből és teljes körűen és 
a legmagasabb szakmai színvonalon értesüljenek a hazai és 
a nemzetközi mezőgazdaság aktuális híreiről, eseményeiről, 
amire kiadónk szakújságíró-csapata a garancia!

A hírportál főbb jellemzői:
• Havonta több mint 500 hazai és nemzetközi agrárhír, 

videóriport
• Több tízezer cikket tartalmazó agrárhír-archívum
• Reszponzív megjelenés – számítógépen, mobilon és 

táblagépen is tökéletesen olvasható
• Több mint 150 000 egyedi látogató havonta
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A Magyar Mezőgazdaság Kft. 2017 áprilisában teljes 
mértékben megújította az online üzletágát. A megújulás 
eredményeképpen hírportálunk, szaklapjaink és 
magazinjaink weboldalainak tartalma ezentúl egy csokorba 
gyűjtve olvasható a www.magyarmezogazdasag.hu portál 
tematikus rovataiban, míg a kiadványainkkal kapcsolatos 
információk az Agrárszaklapok menüpont alatt találhatóak. 

A hírportál mellett egy eseményweboldalt  
(babolnaigazdanapok.hu), Youtube-csatornát, 3 Facebook- 
oldalt, Instagram-oldalt, Linkedin oldalt és hírlevél-szolgál-
tatást nyújtunk annak érdekében, hogy a lehető legszé-
lesebb kör számára tegyük elérhetővé a legfontosabb 
agrárhíreket.

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. ONLINE FELÜLETEI

I. MAGYARMEZOGAZDASAG.HU – AZ AGRÁRHÍRPORTÁL

MEZŐGAZDASÁG

Megjelenési lehetőségek a hírportálon:
 a)  bannerhirdetés
   — Oldalunkon lehetőség van főoldali, 
    rovatoldali, és cikk végi banner 
    kihelyezésére 
 b)  PR-cikk 
   - PR cikkek esetében lehetőséget 
    nyújtunk azok kiemelésre is

Hírportálunk nyerte 
az Év Honlapja Különdíj 2020 

elismerést média kategóriában.
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Pozíció Méret Napi díj 
(nettó)

Heti díj 
(nettó)

Havi díj
(nettó)

*0. Pop-up layer a hírportál nyitóoldalán: 
A hirdetés 24 órán belül minden látogatónak 
csak egyszer jelenik meg. 

500 * 500 px 285 000 Ft 850 000 Ft -

*1. Főrovatban: A hírportál kezdőoldalán a 
főhírek között

1150*360 px
(728*90 px leaderboard 
banner is elhelyezhető)

115 000 Ft 200 000 Ft 600 000 Ft

*2. Rovatban: A főoldalon 10 rovatblokk 
található, ahol téma szerint célozhatók a 
hirdetések. A banner a rovat főhírei között 
jelenik meg.

780*250 Px
(728*90 px leaderboard 
banner is elhelyezhető)

58 000 Ft
/rovat

115 000 Ft
/rovat

345 000 Ft
/rovat

Választható rovatok Szakmapolitika | Pénzmag | Növénytermesztés | Állattenyésztés | Élelmiszeripar | Kert, szőlő, bor | Méhészet | Erdő, vad, hal | Gépesítés | Lovassport 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYARMEZOGAZDASAG.HU HÍRPORTÁLON

BANNERHIRDETÉS – Kezdőoldalon (url: www.magyarmezogazdasag.hu)

*A csillaggal jelölt helyeken egyszerre csak egy banner jelenik meg.
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BANNER – Jobb hasáb a hírportál kezdőoldalán, továbbá az összes rovat- és cikkoldalon is (url: www.magyarmezogazdasag.hu)

Pozíció Méret Napi díj 
(nettó)

Heti díj 
(nettó)

Havi díj
(nettó)

3. Maxi: Jobb hasábban nagy méretű banner
380*760 Px

(300*600 px half page ad 
banner is elhelyezhető)

- 145 000 Ft 400 000 Ft

4. Medi: Jobb hasábban közepes méretű 
banner

380*320 Px
(300*250 px medium 
rectangle banner is 

elhelyezhető)

- 95 000 Ft 290 000 Ft

5. Mini: Jobb hasábban kis méretű banner 380*180 Px - 75 000 Ft 220 000 Ft

BANNER – Rovat- és cikkoldalon (url: www.magyarmezogazdasag.hu/rovat)

Pozíció Méret Napi díj 
(nettó)

Heti díj 
(nettó)

Havi díj
(nettó)

7. Kiemelt rovatblokkban: Az adott rovat 
főhírei között elhelyezett banner + a rovat 
összes cikkének a végén

780*250 Px
(728*90 px leader-

board banner is elhe-
lyezhető)

- 200 000 Ft
/rovat

600 000 Ft
/rovat

Választható rovatok Szakmapolitika | Pénzmag | Növénytermesztés | Állattenyésztés | Élelmiszeripar | Kert, szőlő, bor | Méhészet | Erdő, vad, hal | Gépesítés | Lovassport 
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Pozíció Méret Napi díj 
(nettó)

Heti díj 
(nettó)

Havi díj
(nettó)

8. Rovatoldalon a cikklistában: Az adott 
rovat cikklistájában elhelyezett banner 

780*250 px
(728*90 px 

leaderboard banner is 
elhelyezhető)

- 58 000 Ft
/rovat

190 000 Ft
/rovat

Választható rovatok Szakmapolitika | Pénzmag | Növénytermesztés | Állattenyésztés | Élelmiszeripar | Kert, szőlő, bor | Méhészet | Erdő, vad, hal | Gépesítés | Lovassport

9. Eseményhez kapcsolódó hirdetés az 
eseményt bemutató oldalon

780*250 Px
(728*90 px leaderbo-
ard banner is elhelyez-

hető)

- 58 000 Ft 190 000 Ft

PR-CIKK – Cikk elhelyezése a hírportálon (url: www.magyarmezogazdasag.hu)

Pozíció Méret Napi díj 
(nettó)

Heti díj 
(nettó)

Havi díj
(nettó)

10. PR-cikk egy rovat cikklistájában vagy az 
eseménynaptárban

1 db 1600*1067 px széles-
ségű indexkép + cím + lead 
(max 400 karakter) + szöveg 

(max. 800 karakter)

- -

40 000 Ft/db. A cikket 
az egy hónap letelté-

vel sem töröljük, beke-
rül az archívumba

10.1 PR-cikk kiemelése képpel, színes hát-
térrel, a hírportál kezdőoldalának a tetején, 
a fő hírek alatt. A megrendelés feltétele a 
PR-cikk megrendelése

+ 58 000 Ft + 170 000 Ft -

*10.2 PR-cikk kiemelése valamelyik rovat 
cikkei közé. A megrendelés feltétele a PR-
cikk megrendelése

+ 18 000 Ft
/rovat

+ 58 000 Ft
/rovat -

Választható rovatok Szakmapolitika | Pénzmag | Növénytermesztés | Állattenyésztés | Élelmiszeripar | Kert, szőlő, bor | Méhészet | Erdő, vad, hal | Gépesítés | Lovassport 
*A csillaggal jelölt helyeken egyszerre csak egy banner jelenik meg.
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A heti hírlevél összefoglalja az előző héten a 
magyarmezogazdasag.hu – az Agrárhírportálon megjelent 
hírek és események közül a legfontosabbakat.

II. A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HÍREI - HETI HÍRLEVÉL

A hírlevél főbb jellemzői:
• Reszponzív megjelenés – számítógépen, mobilon és 

táblagépen is tökéletesen olvasható

• A hírlevélre feliratkozottak száma: 25 000  

(2021 december)

Megjelenési lehetőségek a hírlevélben:
 a) bannerhirdetések

 b) PR-cikkek

FELÜLETEK A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HÍREI CÍMŰ ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉLBEN

Pozíció Méret Napi díj  
(nettó)

Heti díj  
(nettó)

Havi díj
(nettó)

*11. A heti hírlevél fejlécében banner elhe-
lyezése: Csak képfájl helyezhető el

780*250 Px
(728*90 px leaderboard 
banner is elhelyezhető)

- 145 000 Ft -

*12. A heti hírlevélben a „További cikkeink” 
blokk feletti banner elhelyezése: Csak képfájl 
helyezhető el

780*250 Px
(728*90 px leaderboard 
banner is elhelyezhető)

- 110 000 Ft -

13. PR-cikk kiemelése képpel és leaddel a 
cikkek között. A megrendelés feltétele a PR-
cikk megrendelése a hírportálon

+ 58 000 Ft -

14. Egyedi hírlevél készítése és kiküldése 
egy alkalommal pénteken

A heti hírlevél  
kinézetébe beültetett 
tartalom (maximum  

3 cikk képpel)

520 000 Ft

*A csillaggal jelölt helyeken egyszerre csak egy banner jelenik meg.
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A legnépszerűbb közösségi média felületén azoknak is rendelkezésére állunk 
agrárhírekkel, akik tömörebben vagy könnyedebb formában kívánnak tájékozódni. 
Több Facebook-oldalt is működtetünk az elérésük érdekében:

III. A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. FACEBOOK OLDALAI

III.1 @magyarmezogazdasag
• 16 589 követő
• Hetente 20-30 poszt a magyarmezogazdasag.hu híreit, illetve sajátgyártású videó-
       interjúit és videóriportjait mutatja be.

III.2 @pegazuslap
• A Pegazus - a lovasok lapja című kiadvány hivatalos Facebook-oldala
• 6 118 követő
• Hetente körülbelül 5 poszt a lovassport friss híreivel

III.3 @amierdonk
• A Mi Erdőnk című kiadvány hivatalos Facebook-oldala
• 6 403 követő
• Hetente körülbelül 5 poszt az erdészet, vadászat és a halászat aktuális híreivel

Pozíció Méret Napi díj (nettó)

15. A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG FB-oldalon 1 db poszt képpel és szöveggel, amely átvezet a hírportá-
lon elhelyezett PR-cikkre (a megrendelés feltétele PR-cikk megrendelése a cikklistába)

1 db fekvő kép +
maximum 300 karakter terjedelmű szöveg + 29 000 Ft

16. A PEGAZUS FB-oldalon 1 db poszt képpel és szöveggel, amely átvezet a hírportálon elhelyezett 
PR-cikkre (a megrendelés feltétele PR-cikk megrendelése a cikklistába)

1 db fekvő kép +
maximum 300 karakter terjedelmű szöveg + 12 000 Ft
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A Magyar Mezőgazdaság Youtube-csatornáján mutatjuk be saját készítésű videó-
interjúinkat, tudósításainkat és képes összegfoglalóinkat. Állami és közigazgatási 
vezetők, a kamarák és egyesületek vezetői és a legjelentősebb agrárpiaci szereplők 
képviselői rendszeresen nyilatkoznak kameránknak. 

Az interjúkat és egyéb tudósításainket a Youtube-csatornánkon és hírportálunk 
Videógalériájában folyamatosan el lehet érni. 

IV. A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. YOUTUBE CSATORNÁJA

MEGJELENÉSI IGÉNYÉVEL KÉRJÜK KERESSE KIADÓNK HIRDETÉSSZERVEZŐIT!

magyarmezogazdasag.hu - az Agrárhírportál

Dohány Árpád
Hirdetésszervező

E-mail: dohany.arpad @magyarmezogazdasag.hu
Mobil: +36 (70) 232 4231
Telefon: +36 (1) 470-0411
Postacím: 1591 Budapest, Pf. 294.

Barsi Nóra
Hirdetésszervező

E-mail: barsi.nora @magyarmezogazdasag.hu
Mobil: +36 30 982-6369
Telefon: +36 1 470-0411
Postacím: 1591 Budapest, Pf. 294.

1141 Budapest, Mirtusz u. 2.

+36 (1) 470-0411

magyar_mezogazdasag

@magyarmezogazdasag

Magyar Mezőgazdaság Kft.

hirdetes@magyarmezogazdasag.hu

www.magyarmezogazdasag.hu

Magyar Mezőgazdaság Kft.

MEZŐGAZDASÁG


