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Online médiaajánlat 
androgeek.hu 

A Game Channel portfólió részeként, jelenlegi formájában 2016. augusztusában indult 
Androgeek magazin rövid idő alatt a technológia, IT, ipar és tudomány, valamint a mozi és a 
geek témák iránt érdeklődők egyik legmeghatározóbb információ forrásává vált.  
 
Leginkább organikusan elért olvasóink alapvető, napi információforrásként tekintenek 
lapunkra, megbízható, hiteles cikkeink, tesztjeink eredményét döntéseikben meghatározó 
forrásként használják. 

 
Kampányok esetén kiemelten figyelünk a reklámzaj minimalizálására, ennek értelmében 
egyszerre maximum két zóna van csak nyitva egy oldalon. A konkurenciát szűrjük, egyidőben 
nem fut két hasonló termék két gyártótól. 

Az Androgeeken a Game Channel portfólió részeként Run on Network és Run on Site 
kampányok is indíthatók, egyedi megállapodás alapján. 

A látogatottsági adatok a 2021 júliustól decemberig tartó féléves időszak átlaga alapján készültek. 

Demográfia 
14-24: 20.28% 
25-34: 37.99% 
35 felett: 41.73% 

Férfi: 88.87% 
Nő: 11.13%

Elérés 
Havi látogató: 1.027.114 

Havi oldalletöltés: 3.568.869 



Desktop és mobil hirdetési tarifák 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az Áfát. 

Speciális partner ajánlat! 

Kiemelten nagy elérésű, széles célcsoportot lefedő Run on Network multi kampányunkban a 
Game Channel, Androgeek és Mobilgamer felületeken egyszerre megjelenő 1 hét Skin + 1 
hét Superbanner + Bilboard - összesen tehát három nagy forgalmú portálon két héten át - 
futó kampány esetén mindössze 2.900.000 forint + Áfa összegért biztosítunk megjelenést. 

Várható AV 4.500.000 felett. 

Kizárólag multiplatform alapon értékesítjük felületeinket, ami azt jelenti, hogy desktopon, 
tableten és mobilon is megjelennek a kreatívok, automatikusan méretezve. 

Bővebb információért és egyedi, személyre szabott ajánlatokért kérjük írjon a  
marco@gamechannel.hu címre, vagy hívja a 30 906 4904 számon Németh Márkot!

Felület Méret Hely Listaár / hét Listaár / hó

Superbanner 728x90, 468x120, 
980x100, 1140x200

nyitóoldal 490.000 Ft 1.199.000 Ft

Rightside 1 336x280 cikk jobb sáv 449.000 Ft 999.000 Ft

Rightside 2 336x280 cikk jobb sáv 379.000 Ft 729.000 Ft

Bilboard
 330x247, 250x250, 
468x180, 625x300, 
745x300

cikk 549.000 Ft
 1.599.000 Ft


Full brand skin teljes oldal minden oldal 1.100.000 Ft 3.699.000 Ft

PR cikk 1 oldal cikk 350.000 Ft 980.000 Ft

Rovatszponzoráció 1100x150, 1140x200 cikk 549.000 Ft 1.800.000 Ft
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