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A Magro számokban
 Online piactér és híroldal, amit a mezőgazdaságból élők látogatnak.
 Havi átlag 197.840 látogatás a portálon (Similarweb, 2018. május), lásd grafikon
következő site).
 223.210 oldalmegtekintés a portálon (Analytics, 2018. májusi adat).
 13.800 regisztrált partnerünk van, akiknek heti 2 alkalommal küldünk hírlevelet.

 A 13.800 Magro-regisztrált összesen 1,3 millió hektár földterületen, átlagosan 200
hektáron gazdálkodik (saját belső felmérés).
 1,2 millió hektár döntéshozója rendszeresen látogatja a Magro.hu-t (James and
Tailor 2016).
 A Magro-ra kiszolgálja a kisebb és nagy tételben is termelő gazdákat.
 Más oldalakkal ellentétben, a bannereken csak az Ön terméke jelenik meg az alatt
az idő alatt, amire lefoglalja.
 Portfóliónk része a KUKORICA és BÚZA Konferenciasorozatunk, amely nagyon
népszerű a szakmai közönség és a cégek körében:
www.magro.hu/konferencia

Magro Statisztika, Similarweb, 2018. május

Agrostratéga 2017-es éves felmérése
Az Agrostratéga Kft. friss jelentése alapján az egységes agrártámogatási kérelmet
benyújtók közül minden másodikat el lehet érni a Magro.hu portálon keresztül.
Ez igaz a vizsgált szegmensekre is, azaz minden második 40 év alatti
döntéshozót (56%), vegyes gazdálkodást folytatót (54%), 10 millió Ft-nál nagyobb
árbevételt elérő gazdálkodót (54%) és 50 hektárnál nagyobb területen
gazdálkodót (53%) el lehet érni a Magro.hu piactéren.
Ezen kívül támogat bennünket az online-nyomtatott preferencia aránya is, azaz a
gazdálkodók 68%-a elsősorban online vagy inkább online keresi a szakmai
információt.

info@magro.hu | www.magro.hu

info@magro.hu | www.magro.hu

Bannerek és banner méretek
Megnevezés
Satu/Kapu banner – 2 db álló banner
Leaderboard banner
Lebegő banner – ÚJ - kikapcsolásig kint van

Méretek
190x600 px, bal és jobb oldalon jelenik
meg,
728x90 px
970x90 px

Óriás cikk banner – ÚJ

600x300 px

Magnum banner az Agrárhírek oldalon

970x250 px

POP-UP banner (felugró banner)

500X300 px

Szalag banner

500X250 px

Egész Billboard - Fél Billboard
- Negyed Billboard banner

300x250, 300x150 és 300x100 px

PR-cikk banner – Kiemelt partnerhír

300x250 px szöveges banner, 1 kis
fotóval, linkkel a cikkre

Tartalmi hirdetés és méretek
Megnevezés

Méretek

PR-cikk 24 órás kiemeléssel + cikkajánlóval +
grátisz Facebook poszttal

Kb. 2000 karakter, 3-4 fotóval és
linkekkel

Magro Hírlevélben megjelenés 13.800 főre

600 karakter szöveg, 1 fotóval, 1
linkkel

EGYEDI hírlevél (eDM) 13.800 főre
Rovatszponzoráció (Gépészet, Piaci info stb)
https://www.magro.hu/agrarhirek/

Egyedi menüpont a főoldalon pl.
AGRÁRKÁROK, majd kattintás a cég
weboldalára
Magro Gabonaindex doboz szponzoráció

Korlátlan méretben, fotóval
Az Agrárhírek oldalon egy
rovat/menüpont átszínezése, logóval
kiegészítése
1 kulcsszó, 1 link
Logo, rövid szlogen, 1 link a cég
weboldalára

Kedvezmények a listaárakból*

Mennyiségi kedvezmények

+ Hűségkedvezmények

Kérje árlistánkat a kedvezmények megtekintéséhez: timea.bone@magro.hu

Példa Bannerekre

BASF satu és leader
bannerek

AXIÁL billboard banner

PIONEER szalagbanner
AXIÁL PR-cikk banner

BASF PR-cikk banner

Példa Bannerekre

Dow satu bannerek

Agromag leader banner

Agromag billboard banner

Lakkos Kft. szalagbanner
Takarékbank PR-cikk banner

RAGT PR-cikk banner

Példa Bannerekre

KITE Magnum banner

Malagrow 24 órás PRcikk kiemelés

Generali PR-cikk
banner, cikk kiemelése
1 hétre

PR-cikkek jellemzői
 A PR-cikkben részletesen bemutathatja terméke

főbb tulajdonságait, vagy szakértői szerepét.
 A

cikk

a

Magro.hu

Agrárhírek

oldalán

jelenik meg, egy napos kiemelést kap, azaz 24 óráig
vezető hír lesz.
 A cikk árában benne van, hogy aznap kitesszük
az összes agrárhírek bokszba, valamint kikerül a
Facebook oldalra.

 A cikkben 2-3 közvetlen linket kap az Ön
weboldalára.
 Kulcsszó alapján bármikor visszakereshető a
Google keresőben és a Magro-n.
 Különleges tartalmat is elhelyezhet: képgaléria,
katalógus, magazin, videó

Példa PR-cikkre

Hírlevélben megjelenés
 A Magro.hu hétfői Hétindítójában jelenik
meg.
 PR-cikkhez mindenképpen ajánljuk, egy jól
megírt szöveg sok kattintást eredményez utána a
hírlevélből a PR-cikkre.
 13.800 regisztrált
hetente 2 alkalommal.

partnerhez

megy

ki

 Pontosan mérhető a megnyitások és a
kattintások száma, amelyeket megjelenés után
eljuttatunk Önnek.

 Paraméterek:
kiscím, 600 karakter szöveg, 1 kép (180x200),
1 link a PR-cikkre vagy a cég weboldalára.

Példa Hírlevélre

eDM – Egyedi hírlevél
kiküldés
 13.800 regisztrált partnerhez csak az Ön
üzenete megy ki
 Pontosan mérhető a megnyitások és a
kattintások száma, amelyeket megjelenés után
eljuttatunk Önnek.
 Paraméterek:
HTML hírlevél vagy
szöveg és kép valamint egy link átküldése után
megszerkesztjük a hírlevelet

Példa hírlevélre

Miért éri meg a Magro-n hirdetni?
 Mert más oldalakkal ellentétben, mi egy banner-t csak egyszer értékesítünk.
 Ez azt jelenti, hogy ha Ön megvesz egy bannert egy adott időre, akkor CSAK AZ
ÖN HIRDETÉSE lesz majd látható.

 Ezáltal kevesebb látogatóval is ugyanakkora, vagy akár még nagyobb figyelemre
is szert tehet az Ön hirdetése, mint más oldalakon.
 Ma már az online megjelenések sokkal jobban mérhetők, mint a nyomtatott
reklámok.
 Cikkei mindig elérhetők lesznek a Google-ben és a Magro-n.
 Átlátható, letisztult piactér, a látogató figyelmét nem vonja el semmi.
 Az Ön cégének a logója a megállapodás után 1 évig megjelenik a „Partner
oldalak”-on referenciaként, egy direkt linkkel a weboldalára.

Az elégedett ügyfél fontos számunkra, ezért megteszünk mindent, hogy segítségére
legyünk!

Referenciák

"A Magro.hu legfőbb előnyei a nagymértékű rugalmasság, a partner igényeinek maximálisan szem
előtt tartása és az a proaktivitás, amivel az egyes kampányok megvalósulásához hozzájárulnak.
Nem egyszerűen hirdetési felületet biztosítanak, hanem a lehető legnagyobb hatékonyság
érdekében szakmai tudásuk, tapasztalatuk alapján ajánlanak lehetőségeket, dolgoznak szorosan
együtt velünk, mint hirdetővel és együttműködnek az anyagok előkészítésében.”
Hegyi Csaba, Értékesítési és Marketing Vezető Swedsteel-Metecno Kft.
„Ha egy vállalkozás a kampányait a hatékonyság mentén képzeli el megvalósítani, akkor a
legjobban teszi, ha egy olyan társaságot választ a megvalósítására, aki a szakmájában szakértő
és jól ismeri a piacot. Ez a vevők leghatékonyabb elérésének garanciája. A Magro elhivatottságával
és céljaink iránti alázatával elhozza nekünk azt, ami a legfontosabb. A fejlődést.”
Surmann Árpád, ügyvezető igazgató, Első Agrárbiztosítási Portál Kft.
"A Magro.hu csapatát egyszerre jellemzi a rugalmasság és az integritás. Segítettek megvalósítani
egy olyan kampányt, amely teljesen a cégünkre szabott, és maximálisan odafigyeltek, hogy
valamennyi csatornát kihasználva növeljék az elérések számát.”
Diriczi Zsombor, ügyvezető, Démétér Biosystems Bt.

Elérhetőségek
Minden büdzséhez igazodunk. Cégére szabott hirdetési ajánlatért,
kérem, forduljon hozzám bizalommal, az alábbi elérhetőségeken:

Bóné Tímea
Marketing vezető
Tel: +36 20 5290 690
Email:
timea.bone@magro.hu

