
  MAGYAR ÁLLATVÉDELEM

MÉDIA-EGYÜTTMŰKÖDÉS
Magyarország első állatvédelmi 
hírportálja



A magyarallatvedelem.hu Magyarország első állatvédelmi 
hírportálja, amely nem csak a hazai állatvédelem legfonto-
sabb eseményeiről számol be, de bemutatja a sorsokat 
és az összefogás erejét hangsúlyozza a közös célok elérése 
érdekében. 

A hírportál 2020. októberében indult, mára azonban több 
ennél, egy közösség, amely az állatbarátokat, az állatvédele-
mért tenni akarókat tömöríti, informálja és edukálja mind 
a weboldalon, mind pedig a közösségi média felületein.

Oldallátogatottság
A magyarallatvedelem.hu hírportál az elmúlt szűk egy éves fennállá-
sának ideje alatt tudatosan építkezett, ennek eredményei pedig mind 
a hírportál olvasottsági adataiban, mind pedig a közösségi médiás 
felületeken megmutatkozik. 

Célcsoport: Elsősorban 35-65 év 
közötti nők és férfiak, de zömé-
ben nők, akik maguk is állatot 
tartanak, vagy állatbarátnak vall-
ják magukat. 

Júliusban az egyedi látogatók 
száma 166.390 fő, a látogatások 
száma 276.903, az oldalletölté-
sek száma 1.534.884 volt, 
a találatok száma pedig 
a 18,85 milliót is meghaladta.



Közösségi média-jelenlét
A Facebookon több mint 44.000 
felhasználó, az Instagramon 
pedig 4.300-an követik a Magyar 
Állatvédelmet. Június 22 és 
július 19 között a bejegyzésel-
érések száma meghaladta a 695 
ezret, a bejegyzésekhez fűződő 

aktivitás pedig 505 ezer volt. 
A hírportál Magyarország legol-
vasottabb állatvédő oldalává 
nőtte ki magát, ami hétről hétre 
jobb elérési adatokat produkál 
versenytársainál. 



Mission&Vision
Küldetésünk, hogy a hazai állat-
védelem aktualitásairól beszá-
moljuk az állatbarátok számára, 
bemutassuk a pozitív példákat, 
legyen szó étterem társadalmi 
felelősségvállalásáról, ismert 
ember szerepvállalásáról, vagy 
a hétköznapi hősökről, akik 
hóban, fagyban, kánikulában 
mentik a bajba jutott állatokat. 
Célunknak tartjuk ugyanakkor 
azt is, hogy a társadalom széles 
körét edukáljuk a felelős állat-
tartásra, és hozzájáruljunk 
tevékenységünk révén a hazai 
állatvédelem megújulásához.

Megjelenési lehetőségek
 
• Bannerhirdetés 
   a weboldalon
 
• PR-cikk
 
• Facebook poszt 
   betaggeléssel
 
• Instagram poszt 
   betaggaléssel

• Instagram 
   és Facebook Story



Megjelenési lehetőség

PR-csomagajánlat
1 db PR-cikk grátisz Facebook és 
Instagram poszttal 110.000 
Forint

Cikksorozat
Minimum 4 db PR-cikk grátisz 
Facebook és Instagram posztok-
kal 80.000 Forint /db

Facebook posztsorozat
Minimum 4 db poszt esetén 
50.000 Forint /db

Facebook/Instagram Story
Egyedi árajánlat alapján
Hosszútávú együttműködés 
esetén további kedvezményeket 
tudunk biztosítani. 



A
Méret

1600 x 170 px

FEJLÉC

320.000 Ft 
/hó

100.000 Ft 
/hét

B
Méret

1600 x 170 px

FŐOLDAL1

270.000 Ft 
/hó

80.000 Ft 
/hét

C
Méret

1600 x 170 px

FŐOLDAL2

100.000 Ft 
/hó

30.000 Ft 
/hét

D
Méret

490 x 340 px

OLDALSÁV

120.000 Ft 
/hó

50.000 Ft 
/hét

E
Méret

970 x 250 px

CIKK 1

250.000 Ft 
/hó

70.000 Ft 
/hét

F
Méret

630 x 630 px

POPUP

500.000 Ft 
/hó

150.000 Ft 
/hét
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Felkeltettük
az érdeklődésedet? 

Vedd fel velünk a kapcsolatot 
és egyeztessünk a részletekről!

                          • info@magyarallatvedelem.hu
                          • +36 70 639 89 49 
                          • www.magyarallatvedelem.hu


