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rövid ismertető

Hírlevél

A hrpwr.hu naponta frissülő tartalmával nyújt szakmai útmutatást a közép-, és felsővezetők, illetve humán erőforrásért és employer brandingért felelős szakemberek napi
kihívásaihoz. Rovatai a munkavállalói életútra vonatkozóan
a tehetségkutatástól, a beillesztésen és megtartáson
át egészen az elbocsátásig sorolják be a szakértők tanácsait
és a kapcsolódó interjúkat. Ezen kívül a honlap a piac aktuális
történéseivel és esettanulmányaival informálja olvasóit.

A hrpwr.hu heti rendszerességgel értesíti a hírlevélre
feliratkozottakat legfrissebb cikkeiről, HR applikáció-,
és könyvajánlójáról, a tanácsadás rovat aktuális témájáról
és ajánlott rendezvényeiről.

13 500
29 200
22%
3×
8000

egyedi látogató
havonta
oldalmegtekintés
havonta

A hrpwr.hu a szakmai tartalom mellett hetente frissülő
HR applikációt, coaching eszközt, szakkönyveket és releváns
külföldi cikkeket is ajánl olvasóinak, továbbá tanácsadói
külön rovatában szakértő segítségével kaphatnak választ
kérdéseikre az érdeklődők.

hírlevél
megnyitási arány

Célcsoport

hetente

Multinacionális cégek, kis,-és középvállalkozások közép-,
és felsővezetői, hr szakemberei, szervezetfejlesztői, employer
branding szakemberei, coachok és trénerek.

hirdetési FELÜLETEK
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Kapubanner
728 × 90 – fejléc felett
728 × 90 – fejléc alatt
728 × 90 – 1. rovat után
728 × 90 – 2. rovat után

250 000 Ft
80 000 Ft
70 000 Ft
64 000 Ft
60 000 Ft

A hirdetési felületen választható megjelenés:
- banner (max 80 kByte)
- szöveges hirdetés (500 karakter szóközzel + link + logo/kép)
- felhívás videómegtekintésre (500 karakter szóközzel + link + logo/kép)
A hírlevélben való megjelenésre választható napok: hétfő, szerda, csütörtök.
* Áraink az áfát nem tartalmazzák.

kontakt

H-1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Levélcím: H-1300 Budapest, Pf. 157
Tel.: +36 1 430 4500
Fax: +36 1 430 4509

főszerkesztő:
Gábor Fanni
gabor.fanni@upszi.hu
+36 1 430 4598

marketing- és sales manager:
GALAMBOS ZSÓFIA
galambos.zsofia@pphmedia.hu
+36 1 430 4551

hrpwr.hu

online
ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEK

fejléc feletti sáv
970 × 110 px
heti ár:
minden oldalon:
80 000 Ft + ÁFA

fejléc alatti sáv
970 × 90 px
heti ár:
minden oldalon:
72 000 Ft + ÁFA

fejléc alatti sáv
970 × 250 px
heti ár:
minden oldalon:
88 000 Ft + ÁFA

jobb oldali oszlopban felül
(billboard)*
300 × 250 px
heti ár:
minden oldalon:
64 000 Ft + ÁFA

tartalmi oszlopban
2-3 cikk után
PR cikk képpel
heti ár:
főoldalon:
90 000 Ft + ÁFA

tartalmi oszlopban
2-3 cikk után
PR cikk képpel
heti ár:
főoldalon +
3 alkalommal hírlevél:
140 000 Ft + ÁFA

jobb oldali oszlopban felül
(billboard)*
300 × 600 px
heti ár:
minden oldalon:
88 000 Ft + ÁFA

*a felületen videós tartalom is megjeleníthető
A hrpwr.hu online portál 2017 szeptemberében kezdte meg indulását, így a médiaajánlóban feltüntetett
látogatottsági adatok folyamatosan növekednek, az árak korlátozott ideig érvényesek!

