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• az intézményvezetéshez szükséges jogi, fenntartási és finanszírozási információkkal,
ötletekkel, jó példákkal,
• az informatikával támogatott pedagógiai-módszertani lehetőségekkel,
fejlesztésekkel,
• a képzés és a munkaerőpiac együttműködésével, követendő példákkal,
• hazai és nemzetközi trendek közvetítésével, nyertes projektek bemutatásával
foglalkozik.

Az oldalon naponta frissülő, hazai és külföldi oktatással kapcsolatos hírekkel, a legújabb ter
mékekkel és fejlesztésekkel, szakmai rendezvények és szabadidős programok ajánlóival,
a hazai köznevelési intézmények mindennapi gyakorlatából merített legjobb példákkal vár
juk a látogatókat.
A Modern Iskola folyamatos újításokra, új módszerek és eszközök használatára kívánja
ösztönözni az intézményvezetőket, gyakorló pedagógusokat.
FÓKUSZBAN
• a digitális tanulás-tanítás módszerei,
• IKT-használattal kapcsolatos jó gyakorlatok az oktatásban, tanulásban,
• újszerű eszközök, szolgáltatások,
• modern pedagógiai megoldások, szemléletmódok bemutatása.
MULTIPLATFORM: optimalizált megjelenés okostelefonon, táblagépen, asztali számítógépen
LÁTOGATOTTSÁG (Google Analytics statisztikák alapján)
• munkamenet: 30-35 ezer/hó
• felhasználó: 25-30 ezer/hó
• oldalmegtekintés: 45-55 /hó
ROVATOK:

Vezetés • IKT • Jó példák • Modern óvoda • Kitekintő • SNI • Osztályfőnök

CÉLCSOPORT: a hazai oktatási piac valamennyi szereplője
• intézményvezetők: iskolaigazgatók, igazgatóhelyettesek, óvodavezetők,
• pedagógusok, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok,
• iskolafenntartók, oktatási referensek,
• felsőoktatási intézmények vezetõi,
• beszállító cégek döntéshozó szakemberei.
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Hirdetési lehetőségek
Leaderboard

Half page

728x90 pixel

300x600 pixel

Minden oldalon megjelenik, asztali gépen és tableten (mobilon nem).
Listaár: 25.000 Ft+áfa/hét

Mobil fejléc

320x50 pixel
Csak mobiltelefonon jelenik meg, a leaderboard
helyett. Mindkét méretű hirdetést szükséges
mellékelni.

Medium rectangle
300x250 pixel

Cikkek mellett jelenik meg a jobb hasábban. Görgetésnél is fixen a képernyőn
marad. Telefonon nem jelenik meg.
Listaár: 60.000 Ft+áfa/hét

Háttérkép

Háttérkép maximális mérete: 1920x1200.
Formátum: JPG vagy PNG

Megjelenik a címlapon és a rovat oldalakon
az oldalsávban, és az oldal görgetése során is
végig a képernyőn marad (kivéve telefonon).
Listaár: 45.000 Ft+áfa/hét

Roadblock

640x360 pixel
Desktopon és tableten megjelenik a címlapon a hajtás alatt és a cikkekben
a második bekezdés után. Mobilon medium rectangle jelenik meg helyette.

A felhasználónak megjelenő felület a megjelenítő eszköztől függ.
Mobiltelefonon nem jelenik meg.
Ez horizontálisan középre, vertikálisan felfelé igazítva jelenik meg.
A ki nem férő részeket a böngésző levágja jobb és bal oldalon is.
Kérhető a tartalommal együtt gördülő vagy fix elhelyezéssel is.
A kép közepén 1021px széles helyet kérünk üresen hagyni a weboldalnak.
A felső 106px a kép teljes szélességében használható, ez középre igazítva
jelenik meg a böngésző teljes szélességében.
Listaár: 120.000 Ft+áfa/hét

Mindkét méretű hirdetést szükséges mellékelni.
Listaár: 75.000 Ft+áfa/hét
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Hirdetési lehetőségek
Interstitial (később)

Modern Iskola hírlevél

Az első látogatás előtt megjelenített teljes ablakos hirdetés:
10 másodperc után automatikusan eltűnik, de előtte is bezárható. Egy láto
gatónak egyszer jelenik meg (sütikkel beállítva).

Rovatszponzoráció

A hetente egy alkalommal küldött Modern Iskola hírlevél a legfontosabb
szakmai hírekről, eseményekről, újdonságokról és pályázatokról tájékoztatja
a hazai köznevelési intézmények vezetőit és a gyakorló pedagógusokat.
Megjelenési lehetőségek:
• megjelenés a hírlevélben egy hírrel (2000 karakter szöveg + 1 fotó)
• egyedi hírlevél (6-8 hír a szponzorra szabva) – egyedi megállapodás
alapján
Listaár: 30.000 Ft+áfa/alkalom

Szponzorált cikk/PR cikk elhelyezése

Szöveges tartalom elhelyezése a főoldalon, majd a releváns rovatoldalon.
Max. 75 karakter cím + Max. 250 karakter bevezető + 3500 karakter szö
veg (beágyazott link elhelyezhető) + 1 fotó (min. 680 pixel széles, min.
400 pixel magas)
Listaár: 25.000 Ft+ áfa/alkalom
A rovatgomb mellett a szponzor logojának elhelyezése.
A rovatra kattintva a fenti hirdetési felületek állnak a szponzor rendel
kezésére:
Listaár: egyedi megállapodás alapján

A hirdetéseket megjelenés előtt 2 munkanappal emailen kérjük elküldeni a fuloph@moderniskola.hu címre!
Formátum: gif, jpg, png
Flash hirdetéseket a szűkülő böngészőtámogatás miatt nem tudunk fogadni.

A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák! Egyéb speciális megjelenés esetén egyedi árajánlatot adunk.
Hirdetésfelvétel kapcsolat: Fülöp Hajnalka
Telefon: +36-30-866-0523
E-mail: fuloph@moderniskola.hu
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