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Weboldal - www.nit.hu
A NiT Hungary honlapja – www.nit.hu 2017 elején teljes körű felújításon esett át, mind tartalmi, mind pedig strukturális szempontból. Responsive-vá tételének köszönhetően most már
különböző eszközökről is elérhető az oldal, ennek megfelelően tagjaink és az érdeklődök
bárhonnan el tudják érni, legyenek otthon, munkában vagy úton.
Új kommunikációs stratégiánknak, valamint új partnereinknek is köszönhetően a nit.hu egy
olyan egyedi arculattal rendelkező, színes és sokrétű híreket felvonultató közúti szolgáltatói portállá tudott fejlődni, amely a naprakész vállalkozói információkon, a technikai
újdonságokon, az adózási tudnivalókon kívül az ipartestületi életet bemutató rovatával komoly
érdeklődést keltett az internetezok körében.
Ezt jelzi, hogy honlapunk a megújítást követően alig egy hónap elteltével bekerült a világ
legértékesebb 30 millió honlapja közé (600 millió közül), a webstatsdomain.org független
webanalitika jelenleg a 18 milliómodik helyezés körül értékeli, összegszerűen 1900 USD körüli
domain-értékkel.

A napi analitikát a Google Analytics által követjük, ennek megfelelően átlagos havi
oldalmegtekintésünk 18-20.000, egy munkamenet átlagos hossza 05:50 perc, látogatóink egy
munkamenet alkalmával átlagosan 5 oldalt tekintenek meg, a visszafordulási arány pedig
mindössze 34%. Ezek a kimagaslóan jó értékek tükrözik, hogy honlapunk egy rendkívül
értékes, a fuvarozói szakmai célcsoport eléréséhez kiváló hirdetési felületet jelent.
A honlapunkon megjelentetett információk, hírek, cikkek, PR-anyagok azonnali megosztására
a NiT Hungary Facebook-oldalán keresztül is van lehetőség. Ezzel a megoldással elsősorban
a fiatalabb korosztályokba tartozó vállalkozókat (illetve alkalmazottaikat) céloztuk meg, akik
a közösségi média által kínált online lehetőségekkel valósítják meg a kapcsolattartást és az
információszerzést.
A tagok számára jelszóval elérhető területeken szakmai és gazdasági információkat töltünk fel.
Ezen információk a tagvállalkozások számára akár azonnal versenyelőnyt nyújthatnak.
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Méretek, megjelenési formák

FEJLÉC KÉP (slider)
1280x400 px

statikus banner, nyitó oldalon

FŐHÍR KÉP
240x160 px

statikus banner
nyitó oldalon, hírek oldalon

BANNER

165 x 328 px

statikus és animált banner
(jpg, vagy gif )

Árak, megjelenések, specifikációk
Fejléc kép

1280x400 px

statikus

185.000 Ft + Áfa / hó

Főhír kép

240 x 160 px

statikus

40.000 Ft + Áfa / hét

Banner

165 x 328 px

statikus /animált

80.000 Ft + Áfa / hó

