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További felületek statisztikája

Egyedi megjelenés és hirdetés gyártása

A fociclub.hu 2013-ra Magyarország egyik leglátogatottabb
hazai- és nemzetközi football témával foglalkozó
sportoldala lett.
Ez a statisztika azóta is folyamatosan növekszik,
köszönetően hitelességünknek és jó konstrukcióinknak!
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A FOCICLUB.HU-RÓL BŐVEBBEN

ÍGY INDULT
A BAJNOK CSAPAT

MIÉRT ÉS HOGYAN?

MIÉRT FONTOS EZ?

Portálunkat 2012-ben indítottuk. Az
alapítok egy kizárólag futballal foglalkozó oldalt hoztak létre, ahol naponta 20-30
új hírbejegyzéssel és videókkal találkozhatnak a hazai-, és a nemzetközi focirajongók. A portál számára a legfontosabb
mérce a hitelesség, a bulvár megközelítés helyett a szakmaiságra, a tények
tiszteletére helyezzük a hangsúlyt.

Hogy versenytársait megelőzve, az elsők között aknázhassa ki a közösségi tér jelenlétben rejlő üzleti és kommunikációs előnyöket és bővítse felhasználói bázisát.
Oldalunk nem csak halad a kor igényeit alapul vevő hazaiés nemzetközi médiafelülekkel, de maga nemében úttörő
is a hazai online sport-csatornák kínálatában, tekintve, hogy
nem egyetlen- és nem egyféle felületére/felületeire helyezi a hangsúlyt, hanem célcsoport orientáltan optimalizálja
üzeneteit számos különféle csatornáin!

A FOCICLUB
TÖRTÉNETE
TARTALMI FELÉPÍTÉS

A KEZDETEK
A portál 2012 második felében indult. Az alapítok egy csa-

Fontos szempont a hitelesség, ám a szakmai tényeken ala-

kis a labdarúgással foglalkozó portált hoztak létre, melynek

puló cikkek mellett bulvár vonulata is van a portálnak, mely

szlogenje - Minden, ami foci - hűen tükrözi annak tartalmát.

főként az átigazolások terén mutatkozik meg, mikor is a

Hozzáértő és lelkes, fiatal újságírók a hét minden napján, s

egy-egy átigazolási hír átszeli az egész világot.

annak minden órájában figyelik a futball világát és tudásuk
legjavát nyújtva szolgálják ki az olvasó közönséget érdekes

Az oldal büszke arra, hogy az egész magyar futballt, klu-

és magas színvonalú írásokkal, tudósításokkal.

boktól, játékosokon át egészen a szurkolókig sikerült meg-

A FociClub.hu profilját tekintve a nemzetközi topligák és

mozgatni Rakaczki Bence ügyében és sikeres jótékonysági

kupasorozatok mellett kiemelt figyelmet fordít a magyar

akciót folytattunk le, felhívva az emberek figyelmét a leuké-

futballra mind férfi, mind pedig női szakágat figyelembe

miára, és arra, hogy sokan szenvednek ezen betegségben,

véve, utóbbival pedig kiemelkedik a magyar mezőnyben.

sikerült ösztönözni a társadalmat egy kis összefogásra.

Számunkra fontosak a kisebb pontvadászatok, illetve a
tengerentúli, más kontinensen történő eseményeik eg-

A csapat remek és kiváló egyénekből tevődik össze.

yaránt, szlogenünk nem véletlenül - Minden, ami foci!

Nemzetek szerint

Hírkuckó

Magyar ,Angol, Spanyol, Olasz, Német, Francia labdarúgás

Edzőmenesztések, Sérülések, Transzfer átigazolási hírek

és Világfutball! a világ más tájairól érkező hírekkel!

és pletykák, Nyilatkozatok és Interjúk. Minden, ami foci!
Friss futball hírek, exkluzív interjúk, pletykák és tények.

Ligák szerint
Bajnokok Ligája, Európa Liga, EB, VB.

A FociClub.hu speciális hírsorozatai
LesHeted, Valahol Európában, Szezonértékelések, Top-

FociTube

listák, A múlt nagy sztárjai, A jövő nagy tehetségei, Reni-

A legjobb videók, a labdarúgás világából, csodálatos

tens labdarúgók.

gólok, meghökkentő szabálytalanságok és reakciók. A mai
modern világban, ahol az emberek többsége nem szeret

Tippvadász

olvasni, az egyik legkelendőbb portéka.

A Tippvadász elnevezésű rovat betekintést nyújt a sportfogadás kedvelőinek számára olyan statisztikákba, melyek

Tabellák

segíthetnek dönteni. Az adott nap legfontosabb, mérkőzé-

Oldalunkon megtalálható egy fül, ahol a futballvilág ta-

sei kerülnek rivaldafénybe szakértői elemzések alapján.

bellái vannak összegyűjtve, így egy helyen megtalálnak
mindent az olvasók. Frissessége garantált.
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Médiaajánlat és
statisztika

A SZÁMOK
MAGUKÉRT BESZÉLNEK:
LÁTOGATOTTSÁGUNK
STATISZTIKA

FOCICLUB.HU

MINDEN, AMI FOCI
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STATISZTIKA

STATISZTIKA

WEBOLDALUNK
STATISZTIKÁJA

KÖZÖSSÉGI OLDALAINK
STATISZTIKÁJA
Fociklub :

378 092

LIKE

FC Barcelona rajongói oldal:

Oldallátogatás*

155 023

LIKE

Manchester United rajongói oldal:

Egyedi látogató*

26%

592 908

LIKE

Real Madrid rajongói oldal:

i

Oldalmegtekintés*

15 000

i

LIKE

YouTube reklámfilm:

Saját gyártású cikk az indulás óta
Bővebb statisztikai adatokért keressen minket bizalommal!:

*Forrás: Google Analytics (2014. január)

170 000
41 000
15 000
8 000
120 000

media@fociclub.hu
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LETÖLTÉS/HÓ
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Médiaajánlat és
statisztika

HA ÖNNEK
IS FONTOS
A JÓ MEGJELENÉS
MÉDIAAJÁNLAT

FOCICLUB.HU

MINDEN, AMI FOCI
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Aloldal

Címlap

SZPONZORI
FELÜLET
Oldalunk lehetőséget kínál
szponzori megjelenésre az
alábbi helyeken:
FŐOLDALI, ILLETVE ALOLDALI
SZPONZORÁCIÓS MEGJELENÉSEK
Mindkét esetben garantált focirajongókat
megcélzó, aktív olvasótábori eléréssel és
folyamatos látogatószámmal.
Két jelen opción felül lehetőség van egyedi
szponzorációs megjelenésre is, egyedi felület- illetve kommunikációs igények alapján!

i
Személyre szabott ajánlatért keressen minket:
media@fociclub.hu
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Címlap

Cikkek

BANNER
FELÜLET
Oldalunk lehetőséget kínál
banner-megjelenésre
az alábbi helyeken:
CÍMLAPI, ILLETVE CIKKÖZI
BANNER-MEGJELENÉSEK
Mindkét esetben több felületen és formában

620X60

megalósítható megjelenési felületek kínálunk.
Igény esetén kedvező tervezési díjért el
is készítjük hirdetési kreatívját, továbbá
természetesen lehetőséget kínálunk egyedi
megjelenésekre is!

i
Személyre szabott ajánlatért keressen minket:
media@fociclub.hu

620X60
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Megjelenési lehetőségek

MEGNEVEZÉS

HETI (NETTÓ ÁR)

HAVI (NETTÓ ÁR)

Hirdetések készítése

ÉVES (NETTÓ ÁR)

MEGNEVEZÉS
SZPONZORÁCIÓ

KERESSEN MINKET:
MEDIA@FOCICLUB.HU

1.100.000 FT

KERESSEN MINKET:
MEDIA@FOCICLUB.HU

620X60 BANNER
300X250 BANNER
CÍMLAP / CIKKEK

KERESSEN MINKET:
MEDIA@FOCICLUB.HU

450.000 FT

KERESSEN MINKET:
MEDIA@FOCICLUB.HU

CÍMLAP / CIKKEK

CÍMLAP / CIKKEK

CIKKEK

KERESSEN MINKET:
MEDIA@FOCICLUB.HU

500.000 FT

KERESSEN MINKET:
MEDIA@FOCICLUB.HU

CÍMLAP / CIKKEK

KERESSEN MINKET:
MEDIA@FOCICLUB.HU

450.000 FT

KERESSEN MINKET:
MEDIA@FOCICLUB.HU

CÍMLAP / CIKKEK

(50 KARAKTER)

20.000 FT / 3DB CIKK

KERESSEN MINKET:
MEDIA@FOCICLUB.HU

FORGATÁS/GYÁRTÁS

HIRDETÉSI VIDEÓ
UTÓMUNKA/VÁGÁS
DÍJ/MEGJELENÉS

A Fociclub.hu-t és a hozzátartozó Facearculatra, Cikkeinkben a folyamatos linke60.000 FT

ken felül, mellyel a kívánt felületre irányítjuk az olvasóinkat, igény esetén új rovat is

80.000 FT / PERC
(VIDEÓ HOSSZÚSÁGA)

(Facebook, YouTube) felületeinken is megjelenésre kerülnek a hirdetések.
HIRDETÉS TERVEZÉSE

YOUTUBE, ILLETVE

MEGNEVEZÉS

EXKLÚZÍV MEGJELENÉS

publikálunk, valamint további közösségi
HIRDETÉSI VIDEÓ

KERESSEN MINKET:
MEDIA@FOCICLUB.HU

60.000 FT

book oldalakat átalakítjuk igény szerinti

YOUTUBE, ILLETVE
SZÖVEGES LINK

IDŐALAPÚ MEGJELENÉS
lenési módra egyaránt.

120X600 BANNER
620X60

60.000 FT

Oldalunk további egyedi
megjelenési lehetőséget
is kínál:

Lehetőség van heti, havi és éves megje-

300X250 BANNER
120X600 BANNER

DÍJ (NETTÓ ÁR)

TOVÁBBI
OPCIÓK

60.000 FT / PERC
(VIDEÓ HOSSZÚSÁGA)

Igény esetén felületünkhőz igazítva megtervezzük és elkészítjük hatékony hirdetését.

i
Személyre szabott ajánlatért keressen minket:
media@fociclub.hu

FOCICLUB YOUTUBE
VIDEÓK ELŐTT

60FT/MEGJELENÉS

MEGJELENŐ HIRDETÉS
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KÖSZÖNJÜK
FIGYELMÉT!
Reméljük ajánlatunk elnyerte tetszését és hamarosan
Önt is elégedett hirdetőink táborában köszönhetjük.
Kérdés, kérés esetén keressen bennünket elérhetőségeinken:

WWW.FOCICLUB.HU
FACEBOOK.COM/FOCIKLUB01

2014 © FOCICLUB

MEDIA@FOCICLUB.HU
+36 20 564 2133

