Médiaajánlat

Az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. hazánk legnagyobb független időjárási szolgáltatója büszkén
mutatja be Önnek a több mint 8 éve működő Időjárás.hu portált. Célunk, hogy teljes
Kárpát-medencére kiterjedő, saját, professzionális mérőműszereink valamint felkészült meteorológus
csapatunk segítségével látogatóink gyors, pontos és minőségi előrejelzéseket kapjanak. Portálunk
úttörő a perszonál-meteorológia terén és így látogatóink regisztrációhoz kötötten személyre szabott
időjárási, és az időjárással szorosan összefüggő pl. humánmeteorológiai információkat kaphatnak.
Mivel az időjárásnak kihatása van életünk majd minden területére, ezért az időjárás.hu részletesen
foglalkozik az időjárással kapcsolatos témákkal és szakterületekkel (humánmeteorológia, meteorológia
környezeti hatásai, környezetünk védelme) valamint kutatók segítségével közérthetően járjuk körbe a
globális felmelegedés és klímaváltozás témaköreit.
Az időjárás.hu átlagos havi látogatószáma 160 000 fő (forrás: Google Analytics)
Látogatóink összetétele:

Portálunk főbb szolgáltatásai, funkciói:
Webkamerák
Az egész országot lefedő és folyamatosan bővülő webkamerás képeink és mérési adataink segítségével
Ön könnyedén tájékozódhat környezete vagy épp távolabb élő rokonai településeinek aktuális
időjárásáról.
Top story, hírek
Naponta többször frissülő friss és színes híreink, cikkeink segítségével garantáljuk, hogy a hazai és a
világ időjárásával, valamint az időjárással összefüggő témákról látogatóink mindig időben
tájékozódhatnak.
Szavazások
Naponta frissülő képes és szöveges szavazásaink érdekes és szórakoztató részei lesznek oldalunknak,
ahol az adott témával kapcsolatban mindenki véleményt nyilváníthat és megtudhatja mások mit
gondolnak a kérdésről.
Térképek
Egyénileg kiválasztható és lokalizálható időjárási térképeink segítségével Ön mindig képben lesz a
jelenlegi és a várható időjárásról. Egyszerre akár négy különböző tematikájú térképen tájékozódhat
hazánk, a Kárpát-medence vagy a világ hőmérsékletéről, csapadékmennyiségéről, felhőzetéről,
szélirányáról és még tucatnyi időjárási témáról.
Regisztráció
Oldalunkra bárki könnyen regisztrálhat. Regisztrált felhasználóként személyre szabhatja
szolgáltatásainkat, beállíthatja térképeit, hozzászólhat cikkeinkhez, megoszthatja másokkal képeit és
videóit, igényelheti hírleveleinket.
Galériák
Galériánk mindenki számára nyitottan, témákba rendezve és címkézve több ezer képet tartalmaz. Sőt!
Nálunk a képek méretezése sem okoz gondot, mert portálunk a userek által feltöltött képet
automatikusan méretezi.

Banner hirdetési felületeink:
Formátum
leaderboard
box banner
cikközi billboard
szöveges link hirdetés
kép + szöveg display

Méret
728x90 pixel; 920x90 pixel
250x250 pixel
330x247 pixel; 440x400 pixel
35 karakter szöveg
79x60 pixeles kép + 50 karakter szöveg

Formátum
extra- leaderboard
roadblock
interstitial *
layer *

Méret
970x250 pixel
640x360 pixel
max. 800x600 pixel
egyedi
* egy user 1 nap egyszer találkozhat a
hirdetéssel

Minták:

A bemutatott néhány speciális megoldáson kívül hirdetőre szabott, időszaki alrovatokkal és
téma feldolgozásokkal, egyedi szolgáltatásokkal vagy akár időjárás érzékeny
megoldásokkal (pl.: adott hirdetés vagy szponzoráció csak megadott hőmérséklet esetén
jelenik meg) állunk hirdetőink rendelkezésére.
Portálunkon lehetőséget biztosítunk megjelenés (adview), fix és kattintás alapú
hirdetések megjelenítésére.
Felületeink értékesítését az EvoMedia sales house végzi. Árakért és részletekért keresse
őket bizalommal!

Kapcsolat és információ:
EvoMedia Kft.
Telefon: 06.1.323.0360
E-mail: sales@evomedia.hu

