
Felület Méret (pixel) Formátum Méretkorlát és specifikáció Anyagleadás

Tradicionális display / banner

Leaderboard/ Super leaderboard 728x90 vagy 970x90

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre is 

szükség van:  .GIF, .JPG

Medium rectangle 300x250

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre is 

szükség van:  .GIF, .JPG

Dupla banner 468x120

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF  verzió esetén helyettesítő képre is 

szükség van:  .GIF, .JPG

Speciális display / rich media

Half page 300x600

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre is 

szükség van:  .GIF, .JPG

Max. 80 kB; 

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowledgebase/Article/View/

395/0/html5-banner-ksztsi-tmutat

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben, 

letölthető HTML-oldalról, tag megadásával. 

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 munkanap. 

Filmstrip 300x600

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre is 

szükség van:  .GIF, .JPG

Max. 80 kB; 

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowledgebase/Article/View/

395/0/html5-banner-ksztsi-tmutat

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben, 

letölthető HTML-oldalról, tag megadásával. 

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 munkanap. 

Splash screen 600x450 .JPG (still image / statikus kép) Max. 80 kB; Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben.

Billboard (IAB) 970x250 .JPG, HTML5

Max. 80 kB; 

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowledgebase/Article/View/

395/0/html5-banner-ksztsi-tmutat

HTML5 kreatív elkészítéséhez kérje kapcsolattartója segítségét. HTML5 

kreatív mellé minden esetben kérünk helyettesítő képet is (statikus). 

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben.

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 munkanap. 

Interstitial 600x450

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre is 

szükség van:  .GIF, .JPG

Max. 80 kB;

Max. 8 mp hosszú, freq.cap 1/hét, javasoljuk, hogy állóképben végződjön. 

Adverticum banner specifikáció alapján

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 kreatív elkészítéséhez kérje kapcsolattartója segítségét. HTML5 

kreatív mellé minden esetben kérünk helyettesítő képet is (statikus). 

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben, 

letölthető HTML-oldalról, tag megadásával. Kreatív csere: max. 

1 alkalom / hét

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 munkanap. 

Layer
max. 400x400 (javaslat: nem négyzet 

alakú)

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre is 

szükség van:  .GIF, .JPG

Max. 80 kB;

Max. 8 mp hosszú, freq.cap. 1/hét, 

Bezár gomb, X és bezár felirat szerepeljen a hirdetésen. 

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben, 

letölthető HTML-oldalról, tag megadásával. 

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 munkanap. 

Expand billboard
kiinduló állapotban: 300x250 

nyitott állapotban: 600x500 
.JPG

Max. 80 kB

Hetente egy usernek egyszer nyílik ki automatikusan max. 8 mp 

időtartamra.             

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben. 

Pushdown 970x90 ==> 970x415 .SWF, .JPG

Max. 80 kB

Hetente egy usernek egyszer letolja az oldalt automatikusan, max. 8 mp 

időtartamra marad nyitott az állapotban. Utána user interakcióra nyitható. 

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben. 

Sidekick
billboard: 300x250 ==>

"kicked banner": max. 850x700

billboard: .SWF, .JPG  

kicked banner: .SWF / .JPG / .HTML5 

Max. 80  kB (billboard)+100 (kicked) kB;      

A billboard tartalmazhat nyitó függvényt (OpenFlashLayer*), ha nem 

tartalmaz, az Adverticum is elhelyezheti a baner jobb felső sarkába. A 

„kicked” bannernek kötelező része a bezár gomb (és függvény) 

(CloseFlashLayer*), amennyiben a kreatív nem tartalmazza, az Adverticum 

elhelyezi a jobb felső sarokba.  

Hetente egy usernek egyszer nyílik ki automatikusan max. 8 mp 

időtartamra. Utána user interakcióra nyitható.          

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowledgebase/Article/View/

395/0/html5-banner-ksztsi-tmutat

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben, 

letölthető HTML-oldalról, tag megadásával. 

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 munkanap. 

Szponzoráció

Tapéta szponzoráció (H alakú)
szalag: 990x50 / 70 

+ jobb- és baloldali 120x600 

(színátmenet javasolt)

szalag: .SWF, .JPG

120x600: .JPG 

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre is 

szükség van:  .GIF, .JPG

L-alakú szponzoráció szalag: 970x50 + banner: 340x250 

szalag: .JPG javasolt, de lehet .SWF

banner:  .JPG javasolt, de lehet .SWF

(két .SWF esetén az elemek közötti kommunikációt a flash 

oldja meg)

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre is 

szükség van:  .GIF, .JPG

Szöveges hirdetések

PR cikk 
txt vagy doc

(a cikkben elhelyezendő képeket minden esetben külön 

kérjük csatolni)

Lead: cím 75 kar. (max kétsoros), szöveg max. 200 kar. 

+ PR cikk + képek (részletek külön dokumentumban)

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-ben. 

Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét. 

PR cikk + kép 
txt vagy doc + pic (.JPG)

(a cikkben elhelyezendő képeket minden esetben külön 

kérjük csatolni)

Lead: cím 65 kar. (max egysoros), szöveg max. 200 kar., kép: 300x200 px, 

max. 3 MB

+ PR cikk + képek (részletek külön dokumentumban)

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-ben. 

Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét

Hirdetésfelhő: szöveges link txt
Max. 30 kar. szöveg + max. 75 kar. lebegőszöveg. Hirdetésfelhőben nem 

tudunk AV mérő kódot elhelyezni, csak CT statisztikára van lehetőség

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás email-ben. 

Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét

Hírlevél: PR cikk + kép
txt vagy doc + pic (.JPG)

(a cikkben elhelyezendő képeket minden esetben külön 

kérjük csatolni)

Lead: cím 65 kar. (max egysoros), szöveg max. 200 kar., kép: 300x200 px, 

max. 3 MB

+ PR cikk + képek (részletek külön dokumentumban)

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-ben. 

Egyedi hirdetési megoldások

Tematikus címlap
Diszkrét branding – logo és átszínezés 

Napi megjelenés, 3-4 óra „nyitott” állapotban, utána 

„bezárva”, user aktivitásra ismét kinyílik

Leadandó: arculati elemek (vektoros logó, színkódok, stb.)

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

Megjelenés előtt 3 héttel, anyagleadás email-ben.

Tematikus hét brandingelt doboz logó: .jpg formátum, max 50 kb

Logó méret: 100x40 pixel

háttér, illetve címsor átszínezéséhez színkód megadása szükséges (nem 

lehetséges gradiens, átmenetes szín alkalmazása)    Részletekkel 

kapcsolatban keresse kapcsolattartóját!

Megjelenés előtt 3 héttel, anyagleadás email-ben. 

Képes ajánló Kép+szöveg megjelenés
Kép: 80x55 pixel, maximum 80 kb

Szöveg: 25 karakter cím + 70 karakteres szöveg (szóközökkel)
Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás email-ben. 

Flyout szponzoráció
Hvg.hu egyedi cikkajánló rendszerében 

360x50 px méretben megjelenő hirdetési 

formátum. 

.JPG 

(nem szöveges, el kell ütnie a hvg.hu designtól) 
max. 80 kB Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás email-ben. 

Technikai kapcsolattartók elérhetőségei:
Farkas József
traffic manager 

telefon: +36 1 436-2420,  fax:  +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173 , email: j.farkas@hvg.hu

A kész kreatívokat az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük leadni. 
Donner Róbert A kreatív anyagok mellé minden esetben kérünk Landing page url-t is leadni. 
traffic manager 

telefon: +36 1 436-2204,  fax:  +36 1 436-2089, mobil:  +36 30 821 0009, email: onlinebannerek@hvg.hu

HVG Kiadó Zrt. 

Hvg.hu kreatív specifikáció

A hirdetéseket az Adverticum AdServeréből szolgáljuk ki. 

Amennyiben a hirdető ettől eltérő adservert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is az Adverticum AdServer rendszeradatai alapján történik.

Max. 80 kB;  

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowledgebase/Article/View/

395/0/html5-banner-ksztsi-tmutat

Elemenkémt max. 80 kB; 

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/

View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben, 

letölthető HTML-oldalról, tag megadásával.

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 munkanap. 

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben, 

letölthető HTML-oldalról, tag megadásával. 



Felület Méret (pixel) Formátum Méretkorlát és specifikáció Anyagleadás

Leaderboard /Super leaderboard 728x90 vagy 970x90

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre 

is szükség van:  .GIF, .JPG

Medium rectangle 300x250

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre 

is szükség van:  .GIF, .JPG

Dupla banner 468x120

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF  verzió esetén helyettesítő képre 

is szükség van:  .GIF, .JPG

Splash Screen 600x450 .JPG (still image / statikus kép) Max. 80 kB;
Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás: e-

mail-ben.

Interstitial 600x450

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre 

is szükség van:  .GIF, .JPG

Max. 80 kB;

Max. 8 mp hosszú, freq.cap. 1/hét

Javasoljuk, hogy állóképben végződjön.  

Adverticum banner specifikáció alapján:

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/K

nowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-

utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowle

dgebase/Article/View/395/0/html5-banner-ksztsi-

tmutat

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás: e-

mail-ben, letölthető HTML-oldalról, tag 

megadásával. Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 

munkanap. 

Layer max. 400x400 (javaslat: nem négyzet alakú)

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre 

is szükség van:  .GIF, .JPG

Max. 80 kB;

Max. 8 mp hosszú, freq.cap. 1/hét

Bezár gomb, X és bezár felirat szerepeljen a 

hirdetésen. 

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/K

nowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-

utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowle

dgebase/Article/View/395/0/html5-banner-ksztsi-

tmutat

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-

mail-ben, letölthető HTML-oldalról, tag 

megadásával. 

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 

munkanap. 

Szponzoráció

Tapéta szponzoráció (kapu alakú)
szalag: 990x50 / 70 

+ jobb- és baloldali 120x1200 (színátmenet 

javasolt)

szalag: .SWF, .JPG

120x1200 .JPG 

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre 

is szükség van:  .GIF, .JPG

L-alakú szponzoráció szalag: 990x50 + banner: 360x250

szalag: .JPG javasolt, de lehet .SWF

banner:  .JPG javasolt, de lehet .SWF

(két .SWF esetén az elemek közötti kommunikációt a 

flash oldja meg)

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő képre 

is szükség van:  .GIF, .JPG

Szöveges ajánló 

FELSŐOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS, 

NYELVOKTATÁS dobozban

txt vagy doc szöveg: max 200 kar.
Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás email-

ben. Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét

Képes ajánló

FELSŐOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS, 

NYELVOKTATÁS dobozban

txt vagy doc + pic (.JPG)
szöveg: max 200 kar., 

kép: 90x60 px, max.80 kb

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás email-

ben. Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét

PR cikk + kép
txt vagy doc + pic (.JPG)

(a cikkben elhelyezendő képeket minden esetben 

külön kérjük csatolni)

Lead: cím 50 kar. (max egysoros), szöveg max. 140 

kar., 

kép: 300x200 px, max. 3 MB

+ PR cikk + képek (részletek egy külön 

dokumentumban)

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-

ben. Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét

Hirdetésfelhő: szöveges link txt

Max. 30 kar. szöveg + max. 75 kar. lebegőszöveg. 

Hirdetésfelhőben nem tudunk AV mérő kódot 

elhelyezni, csak CT statisztikára van lehetőség

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás email-

ben. Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét

Hírlevél: PR cikk + kép
txt vagy doc + pic (.JPG)

(a cikkben elhelyezendő képeket minden esetben 

külön kérjük csatolni)

Lead: cím 50 kar. (max egysoros), szöveg max. 140 

kar., 

kép: 300x200 px, max. 3 MB

+ PR cikk + képek (részletek egy külön 

dokumentumban)

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-

ben. 

Tematikus hét brandingelt doboz egyedi

Leadandó: arculati elemek (vektoros logó, 

színkódok, szövegdoboz javasolt címe, stb.) + PR 

cikk+kép

Részletekkel kapcsolatban keresse 

kapcsolattartóját!

Megjelenés előtt 3 héttel, anyagleadás email-ben.

Technikai kapcsolattartók elérhetőségei:
Farkas József
traffic manager 

telefon: +36 1 436-2420,  fax:  +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173 , email: j.farkas@hvg.hu

A kész kreatívokat az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük leadni. 
Donner Róbert logó: .jpg formátum, max 50 kb A kreatív anyagok mellé minden esetben kérünk Landing page url-t is leadni. 
traffic manager 

telefon: +36 1 436-2204,  fax:  +36 1 436-2089, mobil:  +36 30 821 0009, email: onlinebannerek@hvg.hu

HVG Kiadó Zrt. 

Eduline.hu kreatív specifikáció

Szöveges hirdetések

Egyedi hirdetési megoldások

A hirdetéseket az Adverticum AdServeréből szolgáljuk ki. 

Amennyiben a hirdető ettől eltérő adservert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is az Adverticum AdServer rendszeradatai alapján történik.

Tradicionális display / banner

Max. 80 kB;  

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/K

nowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-

utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowle

dgebase/Article/View/395/0/html5-banner-ksztsi-

tmutat

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás: e-

mail-ben, letölthető HTML-oldalról, tag 

megadásával.

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 

munkanap. 

Speciális display 

Elemenkémt max. 80 kB; 

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/K

nowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-

utmutato-az-adverticum-adserverhez

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-

mail-ben, letölthető HTML-oldalról, tag 

megadásával. 



Felület Méret (pixel) Formátum Méretkorlát és specifikáció Anyagleadás

Tradicionális display / banner

Leaderboard / Super leaderboard 728x90 vagy 970x90

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő 

képre is szükség van:  .GIF, .JPG

IAB Billboard 970x250

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő 

képre is szükség van:  .GIF, .JPG

Medium rectangle 300x250

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő 

képre is szükség van:  .GIF, .JPG

Dupla banner 468x120

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF  verzió esetén helyettesítő 

képre is szükség van:  .GIF, .JPG

Speciális display

Interstitial 600x450

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő 

képre is szükség van:  .GIF, .JPG

Max. 80 kB;

Max. 8 mp hosszú, freq.cap 1/hét;

Javasoljuk, hogy állóképben végződjön.  

Adverticum banner specifikáció alapján:

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Kno

wledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-

utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowledg

ebase/Article/View/395/0/html5-banner-ksztsi-tmutat

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás: e-mail-

ben, letölthető HTML-oldalról, tag megadásával. 

Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 

munkanap. 

Layer
max. 400x400 (javaslat: nem négyzet 

alakú)

.SWF,. JPG, HTML5

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő 

képre is szükség van:  .GIF, .JPG

Max. 80 kB;

Max. 8 mp hosszú, freq.cap. 1/hét;

Bezár gomb, X és bezár felirat szerepeljen a 

hirdetésen. 

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Kno

wledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-

utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowledg

ebase/Article/View/395/0/html5-banner-ksztsi-tmutat

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-mail-

ben, letölthető HTML-oldalról, tag megadásával. 

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 

munkanap. 

Szponzoráció

Tapéta szponzoráció (kapu alakú)
szalag: 990x50 / 70 

+ jobb- és baloldali 120x600 

(színátmenet javasolt)

szalag: .SWF, .JPG

120x600: .JPG 

9-nél nagyobb .SWF verzió esetén helyettesítő 

képre is szükség van:  .GIF, .JPG

L-alakú szponzoráció szalag: 990x50 + banner: 360x250

szalag: .JPG javasolt, de lehet .SWF

banner:  .JPG javasolt, de lehet .SWF

(két .SWF esetén az elemek közötti kommunikációt 

a flash oldja meg)

Szöveges hirdetések

"Partnerünk ajánlata" doboz: 

PR cikk + kép

txt vagy doc + pic (.JPG)

(a cikkben elhelyezendő képeket minden esetben 

külön kérjük csatolni)

Lead: cím 50 kar. (max kétsoros), szöveg max. 100 kar. 

kép: 100x100 px, max. 3 MB

+ PR cikk + képek (részletek egy külön 

dokumentumban)

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-

ben. Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét. 

Képes ajánló
txt vagy doc + pic (.JPG)

(a cikkben elhelyezendő képeket minden esetben 

külön kérjük csatolni)

Lead: cím 23 kar. Szöveg: 3x23 karakter

kép: 80x55 px, max. 150 kb
Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-

ben.

Hirdetésfelhő: szöveges link txt

Max. 30 kar. szöveg + max. 75 kar. lebegőszöveg. 

Hirdetésfelhőben nem tudunk AV mérő kódot 

elhelyezni, csak CT statisztikára van lehetőség

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás email-

ben. Kreatív csere: max. 1 alkalom / hét

Egyedi hirdetési megoldások

Tematikus hét brandingelt doboz egyedi

Leadandó: arculati elemek (vektoros logó, színkódok, 

szövegdoboz címe, stb.) + PR cikk + kép

Részletekkel kapcsolatban keresse kapcsolattartóját!

Megjelenés előtt 3 héttel, anyagleadás email-ben.

1/2 fekvő: 181x119,5 nagyfelbontású PDF, .JPG
Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-

ben. 

1/1: 181x243 nagyfelbontású PDF, .JPG
Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-

ben. 

Hírlevél: PR cikk + kép
txt vagy doc + pic (.JPG)

(a cikkben elhelyezendő képeket minden esetben 

külön kérjük csatolni)

Lead cím: 75 kar. (max kétsoros), szöveg max. 200 kar. 

kép: 300x200 px, max. 3 MB

+ PR cikk + képek (részletek egy külön 

dokumentumban)

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-

ben. 

Eseménynaptár

(PR cikk)

txt vagy doc

(a cikkben elhelyezendő képeket minden esetben 

külön kérjük csatolni)

Lead cím: 75 kar. (max kétsoros), szöveg max. 200 kar. 

+ PR cikk + képek (részletek egy külön 

dokumentumban)

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás email-

ben. 

Technikai kapcsolattartók elérhetőségei:
Farkas József

traffic manager 

telefon: +36 1 436-2420,  fax:  +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173 , email: j.farkas@hvg.hu

A kész kreatívokat az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük leadni. 
Donner Róbert logó: .jpg formátum, max 50 kb A kreatív anyagok mellé minden esetben kérünk Landing page url-t is leadni. 
traffic manager 

telefon: +36 1 436-2204,  fax:  +36 1 436-2089, mobil:  +36 30 821 0009, email: onlinebannerek@hvg.hu

HVG Kiadó Zrt. 

Adózóna.hu kreatív specifikáció

A hirdetéseket az Adverticum AdServeréből szolgáljuk ki. 

Amennyiben a hirdető ettől eltérő adservert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is az Adverticum AdServer rendszeradatai alapján történik.

Max. 80 kB;  

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Kno

wledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-

utmutato-az-adverticum-adserverhez

HTML5 specifikáció:

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowledg

ebase/Article/View/395/0/html5-banner-ksztsi-tmutat

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás: e-mail-

ben, letölthető HTML-oldalról, tag megadásával.

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 

munkanap. 

Elemenkémt max. 80 kB; 

Adverticum banner specifikáció alapján: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Kno

wledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-

utmutato-az-adverticum-adserverhez

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás: e-mail-

ben, letölthető HTML-oldalról, tag megadásával. 

VálaszAdó digitális kiadvány és 

extra kiadványok



320x50 és/vagy 480x120 / 

640x160

480x240 / 640x320

480x480 / 640x640

Full page flex 

480x480 (hasznos rész: 

középső 320x320) v. 

1000x1000 (hasznos rész: 

középen 600x600)

.jpg.
max. 60k / kreatív, 5 sec után eltűnik, automatikusan kerül rá a 

BEZÁR (X) gomb. 

Interstitial 600x800 .jpg.

max. 60k / kreatív, 5 sec után automatikusan továbbvisz az 

applikációra. 

Csak álló formátumban jelenik meg a kreatív.

PR cikk egyedi txt, .jpg

Cikk lead: cím: max 20 karakter, lead: max 40 karakter. 

Kép:160x120, max. 40k

Cikktörzs: részletek egy külön dokumentumban

A cikktörzsben automatikusan a cikk lead-hez megadott 

cím+lead szövege jelenik meg. 

Megjelenés előtt 5 munkanappal, 

anyagleadás:e-mailben. 

Képes ajánló egyedi txt, .jpg
Cím: max 20 karakter, lead: max 40 karakter. 

Kép: 160x120, max. 40k

Megjelenés előtt 5 munkanappal, 

anyagleadás:e-mailben. 

tablet.hvg.hu
640x450, 300x200, 

600x100

.jpg, html5

640x450 html5 hirdetés mellé minden esetben 

.jpg kreatívot is kérünk leadni 640x450 

méretben

max. 100k / kreatív

html5 specifikáció: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowledgebase/A

rticle/View/395/0/html5-banner-ksztsi-tmutat

Technikailag külső AV-mérőkód a kreatív mögé nem illeszthető 

be a 640x450 méret esetén. 

Megjelenés előtt 3 munkanappal, 

anyagleadás e-mailben.

html5 kreatív esetén az anyagleadási 

határidő 8 munkanap. 

DHVG Főszponzoráció

DHVG 1/1 hirdetés (álló)

Farkas József Donner Róbert

traffic manager traffic manager 

telefon: + 36 1 436 2420 telefon: + 36 1 436 2420
mobil: + 36 30 288 6173 mobil:  +36 30 821 0009
fax: + 36 1 436-2089 fax: + 36 1 436-2089
e-mail: onlinebannerek@hvg.hu

Megjelenés előtt 5 munkanappal, 

anyagleadás e-mailben. 

HVG Kiadó Zrt. 

MOBIL és TABLET hirdetések technikai specifikációja

Kreatív méret (pixel) Formátum Méretkorlát és specifikáció Anyagleadási határidő

Banner

.jpg, html5 

html5 hirdetés mellé minden esetben .jpg 

kreatívot is kérünk leadni - applikáció 

listaoldalon technikailag csak .jpg formátumú 

kreatív jeleníthető meg.

max. 40k / kreatív

html5 specifikáció: 

https://support.adverticum.net/index.php?/Knowledgebase/A

rticle/View/395/0/html5-banner-ksztsi-tmutat

Megjelenés előtt 3 munkanappal, 

anyagleadás e-mailben.

html5 kreatív esetén az anyagleadási 

határidő 8 munkanap. 

TABLET hirdetések technikai specifikációja

Kreatív méret Formátum Méretkorlát és specifikáció Anyagleadási határidő

A hirdetéseket az Adverticum Adserverből szolgáljuk ki. Amennyiben a hirdető ettől eltérő adservert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is az Adverticum 

Adserver rendszeradatai alapján történik. 

A kész anyagok mellé minden esetben Landing page url-t is kérünk leadni. 

egyedi Részletek egy külön dokumentumban Megjelenés előtt 10 munkanappal. 

Technikai kapcsolattartók elérhetőségei: 

e-mail: onlinebannerek@hvg.hu


