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A Hoefnet-ről A Hoefnet ereje

Facebook

A Hoefnet biztosítja olvasói számára a legfrissebb híreket, 
videókat a szabadtéri és fedeles versenyekről, fotóalbumokat 
a versenyekről, az FEI naptárat és eredményeket minden 
versenyről. Nem csak hazai, de nemzetközi versenyek és 
világbajnokságok is megtalálhatóak a Hoefnet-en, sokszor 
élő eredményekkel együtt.

A Hoefnet-et 1996-ban alapították és a világ egyik vezető 
fogathajtással foglalkozó honlapja lett. Az átlag 
100.000-es havi látogatottsággal a Hoefnet talán a világ 
egyik legnagyobb lovas honlapja. A Hoefnet hírekkel szolgál 
a fogathajtókról és fogathajtó versenyekről a világ minden 
táján. A Hoefnet elérhető magyar, angol, holland és német 
nyelven.

A Hoefnet ereje a versenyeken való részvételnek és a 
fogathajtás iránti szenvedélynek köszönhető. Mindig a 
legfrissebb hírek, objektív és informatív módon. A 
Hoefnet jelen van rengeteg holland és nemzetközi 
versenyen, beleértve a világ- és Európa-bajnokságokat, ami 
lehetővé teszi, hogy a fogathajtás iránt érdeklődőknek a leg-
frissebb híreket, eredményeket, videókat és képeket hozzuk 
el.

A Hoefnet Facebook oldala több mint 11.000 követővel ren-
delkezik és ez a szám folyamatosan növekszik. A Facebook-on 
keresztül a követőket a fotók és hírek által (holland és angol) 
a honlapra irányítjuk. 

A Hoefnet Facebook oldal nagyon jól hasznosítható külön-
böző célokra. Ezt a lehetőséget is felajánlásra kínáljuk az 
ajánlatunkban.

Cél
A Hoefnet.com a fogathajtó társadalom információs forrása. Nem csak a 
versenyzők, de segédhajtók, hivatalos személyek, rendezők, nemzeti szövetségek és 
a fogathajtás iránt érdeklődők is rendszeresen olvassák a Hoefnet-et.

Elérhetőség
A Hoefnet alapítója a Head2Tail 
Média & Rendezvényszervezés
www.head2tail.nl

Szerkesztő
Cindy Timmer, főszerkesztő
T +31 (0)6 54 674396
E cindy@hoefnet.nl

facebook.com/hoefnet



Mozgó szalaghirdetés a kezdőlapon:
Ez az opció, az Ön versenyének fokozott fi gyelemfelkeltésére 
alkalmas a Hoefnet olvasói számára. A szalaghirdetés linkkel 
lesz összekötve az Ön honlapjával.
Méret: Sz x M: 1200 x 350 pixel, jpg formátum

Spotlight:
Ez az opció az Ön eseményének, mint például nyílt napok vagy 
aukciók extra fi gyelemfelkeltésére alkalmas. 
A Spotlight hír kiemelt helyet kap a honlapon, melybe képeket, 
szöveget és linkeket lehet elhelyezni.
Árak (nyelvenként): 35€ per nap

Csúszó hirdetés:
A csúszó hirdetések a főoldalon és minden további oldalon 
megjelennek. A hirdetés vagy logó linkkel lesz összekötve az 
Ön honlapjával. 
Méret Sz x M: 600 x 400 pixel, jpg formátum

Mozgó szalaghirdetés 1 hétig

Spotlight per nap

Csúszó hirdetés 1 hétig

Csúszó hirdetés 1 hónapig* 

Csúszó hirdetés 1 évig **

1 nyelven

€ 175,00

€ 35,00

€ 50,00

€  150,00

 € 1.650,00

2 nyelven

€  220,00

€ 35,00

€  87,50

€  187,50

€  2.065,00

3 nyelven

€  245,00

€ 35,00

€  110,00

€  210,00

€  2.275,00

4 nyelven

€ 270,00

€ 35,00

€ 132,50

€ 232,50

€ 2.485,00

Minden hirdetés 
megjelenik a honlap 
mobil verzióján is

www.hoefnet.hu

Megtervezhetjük hirdetését kisebb felár ellenében. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

* 1 db hírt beleértve
** 6 db hírt beleértve

Árak
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