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A Hoefnet ereje 

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 legfrissebb híreket, eredményeket, videókat és képeket 
hozzuk el.

Elérhetőség
Head2Tail, Media & Event Support 
www.head2tail.nl
Szerkesztő
Cindy Timmer, főszerkesztő
T +31 (0) 654 674396 | E cindy@hoefnet.nl
Hirdetések
Petra de Graaf
T +31 (0) 633 562373 | E petra@hoefnet.nl

A Hoefnet-ről 

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 133.000-
es havi látogatottsággal a Hoefnet a világ talán 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 saját Google Analytics fiókjában egyszerűen 
megtekintheti, hogy hányan kattintanak a honlapjára a 
Hoefneten keresztül. 

Facebook és Instagram
A Hoefnet Facebook-oldalának több mint 12.600 
követője van, és ez a szám folyamatosan növekszik. 
A Hoefnet követőit a Facebookon keresztül fényké-
pekkel és hírekkel (NL és ENG) vezetjük a weboldalra.
A Facebook mellett a Hoefnet Instagram-fiókkal is 
rendelkezik. Itt a követők bepillantást nyerhetnek 
a versenyek kulisszái mögé, különleges háttérin-
formációkhoz juthatnak és folyamatosan tájékoz-
tatást a tervezett tevékenységekről. A Hoefnet az 
Instagramon keresztül eljut azon követőkhöz is, akik a 
Facebookon nem igazán aktívak.
A Facebook-oldal és az Instagram-fiók egyaránt 
felhasználható promóciós tevékenységekben. Ezt 
megbeszélés útján beépítjük hirdetési javaslatunkba.

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.

facebook.com/hoefnet
www.instagram.com/hoefnet



Hoefnet hirdetési árak 2021

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

Spotlight 
max. 1 hét napidíj 
1 nyelven  € 37,50
2 nyelven € 47,25
3 nyelven  € 52,25
4 nyelven  € 57,25

Több Spotlight, mindig megújuló hírrel, 
független időszakokban, -/- 10%. Előzetes 
egyeztetés alapján.

Mozgó szalaghirdetés a kezdőlapon   
 
          1 hét 1 hónap  negyedévente    1 év
1 nyelven       €   55,00 € 157,50     € 450,00 € 1.650,00
2 nyelven      €   92,50 € 195,00    € 562,50 € 2.065,00
3 nyelven      € 115,00    € 217,50    € 630,00 € 2.275,00
4 nyelven      € 137,50     € 240,00   € 697,50 € 2.485,00

   1 db   3 db  12 db  
   hírt beleértve hírt beleértve hírt beleértve 
 

Csúszó hirdetés
 
          1 hét két hét  1 hónap 
   heti ár     
1 nyelven       € 187,50 € 177,50 €   715,00  
2 nyelven       € 245,00 € 225,00 €   932,50  
3 nyelven       € 270,00 € 250,00 € 1.062,50  
4 nyelven       € 295,00 € 275,00 € 1.170,00  

Spotlight
Ez az opció az Ön termékeinek, 
eseményének, nyílt napok vagy aukciók 
extra figyelemfelkeltésére alkalmas. 
A Spotlight hír kiemelt helyet kap a 
honlapon és a Hoefnet minden más 
oldalán a jobb oldalon, melybe képeket, 
szöveget és linkeket lehet elhelyezni.

Mozgó szalaghirdetés a 
kezdőlapon 
Méret: Sz x M: 1200 x 350 pixel, jpg 
formátum
Ez az opció, az Ön versenyének 
fokozott figyelemfelkeltésére 
alkalmas a Hoefnet olvasói 
számára. A szalaghirdetés linkkel 
lesz összekötve az Ön honlapjával. 
A szalaghirdetés mind a mobil, 
mind a számítógépes verzión 
látható.

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

Minden hirdetés 
megjelenik a honlap 
mobil verzióján is

www.hoefnet.hu

Személyre szabott hirdetések? 
Természetesen. 
Örömmel egyeztetünk önnel a legjobb 
megoldások érdekében. 

Keresse bizalommal Petrát.
 +31 (0) 633 562373 oder petra@hoefnet.nl


