
Médiaajánlat 2023

01. Termékazonos célcsoportok
(főleg hitel és ingatlan keresők)

02. Hatékony hirdetési felületek
(pl. ingatlan adatlap melletti
megjelenés keresőknek)

03. Mérhető eredmények
(látogatottsági adatok Google 
Analytics riport alapján)





HITEL.HU eredmények (2022)

Látogató Termék 
megjelenés

Hitel kalkuláció Hiteltermék 
érdeklődés

Hiteltermék 
érdeklődés

OC Csoport Magyarország meghatározó
ingatlan-, és hitelközvetítő cégcsoportja

Háttér:



60%+
25-54 év

63%/37%
Férfi/Nő

48%/52%
Budapest/Vidék

58%/40%/2%
Mobil/PC/Tablet 

36%/22%/17%
Új lakás/használt lakás/szabadfelhasználás



Hitel.hu nyitóoldalán, jelzáloghitel, személyi kölcsön kalkulátor oldalán elhelyezett, Megrendelő által
átadott álló vagy fekvő statikus vagy „Tapéta” típusú megjelenés, amelyet Megrendelő előre definiált
oldalára (Pl.: Banki termék weboldal, regisztrációs oldal) vagy a Hitel.hu regisztrációs pop-up-ra mutat.

Megrendelő által a Hitel.hu kalkulátor oldalain a kereső ügyfeleknek terméktípus szerint listázott
ajánlatai között hiteltermékek 1., 2., 3. helyére történő előre sorolás és a Megrendelő logójának
megfelelő színeivel keretben történő kiemelés. Várható havi kalkuláció/AV: 15.000-20.000 db között
(terméktípus függvényében).

HITEL.HU MÉDIAFELÜLETEK
Megjelenések leírása



A Hitel.hu együttműködő partnereinek - különös tekintettel az OC.hu, ingtalanbazar.hu, megveszlak.hu   
weboldalán - önálló tematikával megjelenő beágyazás, amelyben 3 banki ajánlatban a Megrendelő 
lakossági jelzáloghitel vagy személyi kölcsön ajánlatát kötelező – tehát minden kalkulációban és 
ingatlan adatlap mellett - megjelenését és kalkuláció lehetőségét biztosítja a felhasználónak a Hitel.hu. 
Várható AV havonta: 80.000- 150.000 db között.

HITEL.HU MÉDIAFELÜLETEK
Megjelenések leírása



Megrendelő kizárólag a weboldalon vagy a beágyazásban elhelyezett médiafelület/termék érdeklődés
esetén fizet díjat. 

HITEL.HU MÉDIAFELÜLETEK
Megjelenések leírása

A www.hitel.hu/Blog oldalon tematikus Pr. cikkek és/vagy a Hitel.hu Facebook oldalán kampány
megjelenítése



HITEL.HU MÉDIAFELÜLETEK 
Megjelenések listaára

Hosszú, vagy rövid kampány? Kedvezményekkel segítjük a kampányköltség tervezését. 
Kérjen egyedi ajánlatot!

MEGJELENÉS TÍPUSA Méret (px) Listaár (nettó)/hó
Jelzáloghitel

kalkulátor

Személyi 
kölcsön 

kalkulátor

Babaváró 
kalkulátor

970x90 750 000 Ft VAN

1600x530 750 000 Ft

VAN VAN VAN

200x200 500 000 Ft

200x200 500 000 Ft

730X120 300 000 Ft

Bank színével+ "Promoció" felirat

600 000 Ft

500 000 Ft

400 000 Ft

Banki logo+ konkrét termék ajánlat 

600 000 Ft

500 000 Ft

400 000 Ft

750 000 Ft VAN

600x600 750 000 Ft

VAN VAN VAN
730x120 500 000 Ft

Hitel.hu "Blog" 100 000 Ft

Tereléssel Egyedi ajánlat alapján



HITEL.HU
Kalkulátor bérlés, jövőbemutató szolgáltatás!









Bérelhető kalkulátorok száma: 2.

Bérelhető kalkulátor típusok: 
Lakáshitel, Személyi kölcsön

Díjak/weboldal: 50.000 Ft+áfa/hó-tól, 
akár 50% kedvezménnyel, díjmentes
első „teszt” hónap



Konkrét adatokkal segítünk, hogy ne csak részese legyen a hitelpiacnak, 
hanem alakítsa is azt!

Időszakos vagy rendszeres piackutatási adatok:

Aktuális látogatói trendek (hiteltermékek érdeklődése)

Banki/termék kedveltségi adatok (hiteltípus, Banki kedveltség)

Földrajzi/Demográfiai információk (életkor, nem, technológia)

Volumen és átlagérték statisztikák (átlagos hitelösszeg, 
futamidő, törlesztő részlet, stb.)

Díjak: egyedi ár alapján



Mi tudjuk, hogy a legnagyobb kihívás
hatékony reklámköltéssel „jelen lenni” 
az ügyfelek igényeinél, ezért ehhez
nyújtunk olyan reklámfelületeket
és szolgáltatásokat, amelyekkel
mérhető eredmények és a konkrét
termék értékesítés lehetősége is adott. 

Ajánlatkérés

ő


