
 

A TÜRKINFO  

A Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány által működtetett Türkinfo honlap 

referencia lapként van jelen a magyar–török kapcsolatok világában. Az „Egy csipet Törökország – Bir tutam 

Macaristan” jelszavunkkal arra utalva, hogy hiteles formában adunk számot a magyar és a török 

társadalmi és kulturális élet minden területéről.  

Olvasóink száma folyamatos növekedést mutat egy olyan online média réspiacon, amely független 

szervezetként a török– magyar kapcsolatokat igyekszik hitelesen bemutatni. 

Az olvasóink havi átlagos száma mára meghaladja a 30.000 főt, ebből naponta 1500 látogatónk érkezik, 

akiket a török gazdaság vagy kultúra érdekel. 

I. ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEK (Ft/hónap) * 

Menüsor alatti sáv 

    Főoldal   Főoldal és aloldalak  Aloldalak 

970x250 px   80.000 Ft           90.000 Ft   60.000 Ft 

970x90 px   60.000 Ft           80.000 Ft   50.000 Ft 

 

Jobb oldali oszlop felül 

    Főoldal   Főoldal és aloldalak  Aloldalak 

300x600 px   60.000 Ft              70.000 Ft   40.000 Ft 

300x250 px   40.000 Ft              55.000 Ft   35.000 Ft 

  

 



 
2 

 

 

Jobb oldali oszlopban középen 

    Főoldal   Főoldal és aloldalak  Aloldalak 

300x250 px   35.000 Ft           40.000 Ft   30.000 Ft 

 

Tartalmi oszlopban, főoldalon, 3-4. cikk alatt 

590x360 px   80.000 Ft    

468x110 px   40.000 Ft    

 

Tartalmi oszlopban, főoldalon, 5-6. cikk alatt  

590x360 px   60.000 Ft    

468x110 px   20.000 Ft    

 

3 hónapos, 6 hónapos, 9 hónapos, illetve egyéves megrendelés esetén 20% kedvezményt biztosítunk a 

végárból.  

 

II. PR CIKK, megjelenés a főoldalon*: 90.000 Ft/hét  

 

III. TÜRKINFO HÍRLEVÉL (Ft/alkalom) * 

A Türkinfo hírlevelével havi két alkalommal találkozik postaládájában az a majd 1000 hírlevél 

feliratkozónk, akik tagjai a hírlevél adatbázisunknak. 

 

Banner a hírlevél tetején   45.000 Ft 

1. pozíció (banner vagy szöveg)  35.000 Ft 

2. pozíció (banner vagy szöveg)  30.000 Ft 

3. pozíció (banner vagy szöveg)  20.000 Ft 

4. pozíció (banner vagy szöveg)  15.000 Ft 

A banner mérete minden pozícióban: 728x90 px, max 80 kByte, png és gif formátumban. 

A szöveges hirdetés mérete minden pozícióban: 500 karakter (szóközzel) + link + logó 

További lehetőségek megegyezés szerint. 
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IV. FACEBOOK MEGJELENÉS * 

A honlapon megjelentetett PR cikkeket alkalmanként, kiemelten, a legerősebb reggeli vagy esti 

órákban, 25.000 Ft-ért jelenítjük meg a Türkinfo Facebook oldalán.  

 

* Áraink a publikálás napjától visszavonásig érvényesek és az Áfá-t nem tartalmazzák. 

 

A Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány a változtatás jogát fenntartja.  

Az ajánlatban foglalt információk a Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány 

tulajdonát képezik. Az ajánlatban foglalt adatok bizalmas jellegűek és az ajánlat megtétele céljából az 

ajánlat címzettjének kerül átadásra. Az ajánlat címzettje tudomásul veszi, hogy nem jogosult az ajánlatban 

foglalt adatokat feleken kívülálló harmadik személynek átadni, vagy harmadik személynek hozzáférhetővé 

tenni. Ellenkező esetben az ajánlat címzettje tudomásul veszi, hogy a Török-Magyar Kulturális, Információs 

és Művészeti Alapítvány az adatot jogosulatlanul átadóval, vagy az adatot felhasználóval szemben 

kártérítési követeléssel élhet.  

 

További információk és egyedi árajánlat: 

 

Türkinfo Alapítvány 

1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31. 

info@turkinfo.hu 

 

 


