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BEMUTATKOZÁS

Az Alapjárat az ország legfiatalabb és legdinamikusabban

fejlődő online autós magazinja. 2016 októberében alakultunk.

Magyarország és a nagyvilág autóipari hírei mellett saját

autós teszteket publikálunk szöveges és videós formában.

Felkutatjuk a legérdekesebb autós eseményeket, riportokat

készítünk benzinvérű autótulajdonosokkal. Tartalmainkat

optimalizáljuk a közösségi média felületeinkre (Facebook,

YouTube, Instagram, Tiktok) és a weboldalunkra egyaránt.

A jövőben úgy látjuk magunkat, mint az ország vezető online

autós magazinja, akik mindig keresik az új lehetőségeket és

élnek is vele.

Miért minket válasszon?

 Az Alapjárat politikailag független online autós magazin.

 Minden fontos közösségi média felületen aktívak vagyunk

Önálló egyedi kontentek (riport videók, kvízek, Top10

videók)

653 000

HAVI EGYEDI LÁTOGATÓHAVI OLDALMEGTEKINTÉS

2 100 000

Forrás: DKT – Gemius (15+ belföldi közönség, total platform) 2022/07, Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok – 2022. augusztusi állapot
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DEMOGRÁFIA

77% 23%

ESZKÖZ SZERINTI MEGOSZLÁS

89,1%

13,7%

3,5%

MOBIL

DESKTOP

TABLET

AUTÓ TULAJDONLÁS

39,22% 1 AUTÓ

28,53% 2 AUTÓ

ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁS

72,89% VÁROSI

27,39% ESOMAR AB

68,13% MIN. KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ

47,38% FŐBEVÁSÁRLÓ

60,3% FŐKERESŐ

CÉLCSOPORT

Célközönségünk elsősorban az a haladó szellemű, kiemelt

anyagi körülmények között élő 30 – 49 év közötti férfi, aki

főként mobilon keresztül tájékozódik a nagyvilág eseményeiről,

illetve aktívan használja a közösségi médiát. Prémium

célcsoport, akik a magas minőséget keresik mindenhol és azt

meg is engedhetik maguknak.

Forrás: DKT – Gemius (15+ belföldi közönség, total platform) 2022/07

27,12% FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ



SZTENDERD BANNEREK (multiplatform megjelenés)

Roadblock (640x360) 

mobilpár 300x250
Half page (300x600) 

mobilpár 300x250

Medium rectangle (300x250) 

mobilpár 300x250



SZTENDERD ROVATSZPONZORÁCIÓ

A megjelenés tartalma:

 A Hirdető által kiválasztott rovaton, illetve a

rovatban megjelenő cikkekben roadblock

megjelenítése

 PR cikk

 PR cikkben is roadblock banner



KVÍZ SZPONZORÁCIÓ

A megjelenés tartalma:

 Heti 2 alkalommal készítünk autós témában 7-8 kérdésből álló kérdéssorozatot. A kérdéseket az Ügyfél állíthatja össze. Minden kérdéshez

társított képen megjelenik a Hirdető logója vagy az Ügyfél akár saját jogtiszta képeket is adhat.

 Kvíz nyitó oldalán roadblock banner, a harmadik kérdés után megjelenő roadblock banner (mobilon 300x250px)

 A kvízt FB oldalunkon is megosztjuk



BRANDED CONTENT - TÁMOGATOTT TARTALOM

A megjelenés tartalma:

 Hirdetővel egyeztetett témában szerkesztőségi

cikk készül (2 700 - 3 000 karakter) Az Ügyfél a

kész anyagot nem írathatja át, egyedül a cikk

címéhez adhat javaslatokat.

 Roadblock banner

 Nyitón Ajánlott cikkek dobozban kiemelés

 A cikk alján külön dobozban megjelenik a

támogatás szövege (X cég támogatásával

készült)

 A cikket FB oldalunkon is megosztjuk

Olvasói szempontból a leghitelesebb cikk típus,

amely jól beilleszthető az alapjarat.hu napi

tartalmaiba, és jól kapcsolódik a megjeleníteni

kívánt termékhez/szolgáltatáshoz.



BRANDED CONTENT – TESZT CIKK

A megjelenés tartalma:

 Teszt cikk

 Tesztben megjelenhet kép, link és videó is

 A cikk alján külön dobozban megjelenik a támogatás

szövege (X cég támogatásával készült)

 Igény esetén roadblock banner

 A cikket FB oldalunkon is megosztjuk

Szerkesztőség által összeállított anyag, mely a

hirdető termékéről szolgáltatásáról szól. Minden

esetben a szerkesztőség dönti el, hogy mit tesztel

le.



PR cikk 

A megjelenés tartalma:

 Partner által küldött tartalom. A cikkben lehet külső hivatkozásra

mutató link, de a lead-ben nem. (2 200 – 2 500 karakter)

 Kiemelés a nyitó oldalon

 FB oldalon lehetséges cikkmegosztás.

https://alapjarat.hu/aktualis/foliazas-nem-csak-

tuningra-jo

A megjelenés tartalma:

 Partnerrel folytatott interjú, melyet az alapjarat.hu újságírója ír meg.

A cikkben lehet külső hivatkozásra mutató link, de a lead-ben nem.

(2 200 – 2 500 karakter)

 Kiemelést lehet pluszban kérni a nyitóoldalon.

 FB oldalon lehetséges cikkmegosztás.

PR interjú 

https://alapjarat.hu/aktualis/foliazas-nem-csak-tuningra-jo


Videós megjelenések

Használt autó videós teszt 

 Videóban a Hirdető által biztosított használt autó

 A videós tesztben termékmegjelenítés (telephely, rendszámtábla 

cégjelzés és megemlítés

 Megjelenés az Alapjárat.hu Youtube csatornáján

 Videó megjelenése az Alapjárat.hu cikkben

 Cikk megjelenése az Alapjárat.hu Facebook csatornáján
 Példa: https://youtu.be/EPb8OOHtsNQ

Szerkesztőségi videóban termékelhelyezés 

 Szerkesztőségi tartalom mellett megjelenő termék / szolgáltatás

 Megjelenés az Alapjárat.hu Youtube csatornáján

 Videó megjelenése az Alapjárat.hu cikkben

 Cikk megjelenése az Alapjárat.hu Facebook csatornáján

https://youtu.be/EPb8OOHtsNQ


Videós megjelenések

Hirdetői igényre leforgatott videó, melybe termékelhelyezés 

vagy támogatói felirat kérhető. Ez lehet termék / szolgáltatás 

teszt videó is. 

Basic csomag tartalma 

 6-9 perc videó HD minőségben

 Megjelenés az Alapjárat.hu Youtube csatornáján

 Videó megjelenése az Alapjárat.hu cikkben

 Cikk megjelenése az Alapjárat.hu Facebook csatornáján
 Példa: https://www.youtube.com/watch?v=za4M1q1Q-FY

Prémium csomag tartalma 

 6-9 perc videó 4K minőségben

 Megjelenés az Alapjárat.hu Youtube csatornáján

 Videó megjelenése az Alapjárat.hu cikkben

 Cikk megjelenése az Alapjárat.hu Facebook csatornáján

Tiktok csomag tartalma 

• 1-3 perces videó HD minőségben

• Megjelenés az Alapjárat.hu Tiktok csatornáján

• Videó megjelenése az Alapjárat.hu cikkben

• Cikk megjelenése az Alapjárat.hu Facebook csatornáján

https://www.youtube.com/watch?v=za4M1q1Q-FY


SEO linképítés (keresőoptimalizálás

Miért jó a linképítés?

 Jobb helyezés a Google keresőben

 Több látogató (6-8 hónap alatt a megfelelő pozíció elérése)

 Organikus forgalom növekedés

 Értéket ad az egész domain számára

 A „horgonyszövegek” tájékoztatást adnak a keresőmotorok 

számára

 Biztonságos, megbízható hivatkozási rendszer

 Egyszerű és gyors linképítés

 Relevancia autós témakörben (2-3 hónap múlva várható 

eredmény)

 Tartalmi közegben megjelenő linkek

 Minőségi linkek

 Tartós pozíció, kevesebb Google Ads költés



Lehetséges kulcsszavak

Kulcsszavak

Isofix

Használt autó 2 millióig

Használt autó 5 millióig

Kezdő autó

CVT

SUV

Hátsókerekes autó

Autógumi

Katalizátor

Elektromos autó

Hibrid autó

Családi autó

Dízel autó

Kisautó

Olcsó autó

Sportautó

Infotainment

Esőszenzor

Boxer

Drift

TSI

JDM

FSI

Felni

TDCI

V6 motorok

Youngtimer

A felsorolt kulcsszavak (illetve annak különböző long változatai)

az Alapjárat.hu cikkeiben szerepelnek és a Google keresések

alkalmával az adott cikkek az első helyen jelennek meg. Ezáltal

ezek a kulcsszavak nagyon értékesek, a userek maguktól

keresik a kulcsszavak mögötti megoldásokat.

Rendelés: min. 10 db linktől

SEO linképítés (keresőoptimalizálás



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


