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A DRportal Magyarország egyik leglátogatottabb és legismertebb zárt, 
regisztrációköteles orvos-szakmai honlapja. Tartalma kizárólag orvosok és 
gyógyszerészek számára érhető el. 

Hasznos és naprakész információkkal, minőségi szolgáltatásokkal segítő 
partnere kíván lenni a magyar orvosoknak, mind a szakma, mind a 
magánélet területén. Tematikájának és célcsoportjának megfelelően 
komoly, hiteles, igényes, de mégis könnyen emészthető.  

Hirdetőinknek dinamikusan növekvő, minőségi, magas státuszú, 
egyedülállóan szegmentált olvasóközönséget, valamint rugalmas, 
személyre szabott és költséghatékony kommunikációs megoldásokat 
kínálunk. 

A DRportal tagja a Networks in Health* szakmai-kommunikációs 
szövetségnek. Ez a közösség és a benne rejlő lehetőségek biztosítják 
azt, hogy az érintett piacokon minőségi tájékoztatásban 
részesülhessenek az orvosok innovatív  mintaprogramokból. 

KAMPÁNY ELEMEK 

PROFIL 

* A Networks in Health szövetséget 2011-ben a doctors.net.uk alapította abból a célból, hogy globális szinten kiszolgálja a kommunikációs és kutatási 
programokat a helyi, hiteles orvosi közösségek számára. Megalakulása óta a hálózatot több mint 2 millió orvosra (Európában több mint 750 ezer), 
terjesztették ki 30 országban.  

2 



* Aneszteziológia, Onkológia, Fül-orr-gégészet, Endokrinológia, Oxiológia, Allergológia, 
Nefrológia, Szemészet, Diabetológia, Infektológia, Addiktológia, Traumatológia, Hematológia 

REGISZTRÁLTAK & LÁTOGATOTTSÁG 

** Az elmúlt félév adatai alapján. 
Időszak: 2016. január – július 

Forrás: Google Analytics 
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~7 200 hírlevél feliratkozó 

~11 300 regisztrált fő 

35-40 000 havi oldalmegtekintés 

25 000 havi egyedi oldalmegtekintés 
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Egyéb*

Bőrgyógyászat

Urológia

Sebészet

Pulmonológia

Gasztroenterológia

Reumatolgóia

Neurológia

Kardiológia

Szülészet-nőgyógyászat

Foglalkozás egészségügy

Pszichiátria

Gyermekgyógyászat

Belgyógyászat

Háziorvostan



SZAKMAI CIKKEK 
JOGI ÉS 
PRAXISMENEDZSMENT 

MINŐSÉGI SZÓRAKOZÁS, 
INTERAKTÍV SZOLGÁLTATÁSOK 

 Érdekes és hiteles szakmai 
anyagok szakterületek szerinti 
bontásban – cikkek, 
esettanulmányok, 
érdekességek, konferenciák 

 FRISS HÍREK - Aktuális hazai 
és nemzetközi egészségügyi 
hírek napi többszöri frissítéssel 

 

 Aktuális hírek, jogi- és 
gazdasági kisokos, 

 Jogász válaszol 

 Hasznos információk 
praxisépítéshez 

 Med. Et Jur 

 Játékok, fórum, vélemény 
rovat, szótárak, szakmai kvízek 

 Életstílus - Sport, 
gasztronómia, kultúra, műtárgy, 
programajánlók 

TARTALMI PILLÉREK 
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APRÓHIRDETÉS 
Aktuális bel- és külföldi állásajánlatok 
Praxis-, rendelő- és műszerhirdetések 



 Tematikus hírlevél  Interaktív játék 

 Heti hírlevél 
megjelenés 

 Kvíz, teszt 

 Hónap témája 

 Oldalszponzoráció, 
témaszponzoráció 

 Bannerkampány 

 E-DM 
 Adwords, remarkating 

kampányok 

 Cikkértesítő  Webcast, webinar 
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MEGJELENÉSI 
LEHETŐSÉGEK 
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Megjelenési felületek 

 Kizárólagosság 

 Supersize, medium, billboard, footer bannerek 

 Wallpaper banner opcionális 

 Videók elhelyezése 

 Egyedi tartalmak elhelyezése (pl. játék, animáció) 

 PR cikkek elhelyezése 

 Letölthető promóciós anyagok elhelyezése 

 Kvíz elhelyezése 

Promóciós eszközök 

 Havi 4 friss cikk 

 Heti hírlevél megjelenés (minden héten) – lead + link 

 Cikkek főoldali megjelenése 

 Cikkértesítő bannermegjelenéssel 

ALOLDAL SZPONZORÁCIÓ 



Felületek 

 Supersize (728×90) 

 Medium (300×250) 

 Billboard (600×280) 

 Wallpaper 

 Interstitial (600×400) 

 Mobil (300x250) 

 Mobil header (320x100) 

 Partnereink hírei  (kép+lead) 

Célzási lehetőségek 

 Szakterület szerint 

 Szakvizsga szerint billboard 

medium 

wallpaper 
supersize 

Mobil header 

mobil 

BANNER ELHELYEZÉSEK 
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TEMATIKUS HÍRLEVÉL  
Jellemzői 

 20-25%-os megnyitási arány 

 Pontos adatbázis 

 Célzott elérés 

 Könnyű monitorozás 

 Megerősítő, ellenőrző kampányok 

Megjelenési felületek 

 Kizárólagosság 

 Egyedi felépítés, színvilág 

 Szponzor logó és supersize banner 

 1 db aktuális cikk vagy video interjú 

 2-3 db régebbi szakmai cikk 

 Életstílus cikk (opcionális) 

 PR cikk elhelyezése 

 Kvíz vagy heti szavazás  

 Letölthető promóciós anyagok 
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EDM 



HÍRLEVÉL MEGJELENÉS 

9 *Átl. megnyitási arány: 24%; átl. Kattintási arány: 45% 
**Átl. megnyitási arány: 23%; átl. Kattintási arány: 36,3% 

Havi hírlevél 

 Magánparxis – gazdasági, jogi és 
praxismenedzsmenttel 

 DRportal és Webbeteg legnépszerűbb 
cikkeiről összeállított összefoglaló 

 Nemzetközi lapszemle + cikkértesítő 

Megjelenési felületek 

 Bannermegjelenés vagy 
kiskép + lead megjelenés 

Heti hírlevél 

 Szakmai hírlevél* 

 Életstílus hírlevél** 

 Hírszemle – heti cikkértesítő a 
legfontosabb magyar egészségügyi 
hírekről 

Elérés 

 7 200 regisztrált 

 Átlagosan 20-25% megnyitás 



ADWORDS – REMARKETING KAMPÁNY 

A DRportal.hu remarketing adatbázisának felhasználásával Adwords kampányok során 
lehetőségünk nyílik speciális, orvos célcsoportra történő célzásra. Az egyedülálló adatbázis 
alapján cégünk olyan keresőhirdetés kampányok menedzselését vállalja, amelynek során 
ügyfeleink hirdetései kizárólag magyarországi orvosok és gyógyszerészek számára jelennek 
meg. 
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Előnyök 

 Egyedülálló célzási lehetőség – csak 
orvos és gyógyszerészek számára 
megjelenő hirdetések a Google tartalmi 
hirdetési hálózatán 

 Szakterület szerinti bontás lehetősége 

Vállalásaink 

 Remarketing és hagyományos 
keresőhirdetés kampányok  
teljes körű menedzselése saját adatbázis 
alapján. 

 Kampánybeállítás és rendszeres 
monitorozás, optimalizálás. 

 Minimum 6 hónapos időszak 

Kardiológia 
1000 fő 

Reumatológia 
470 fő 

Gasztronómia 
1100 fő 

Teljes adatbázis* 
5000 fő 

*2015 augusztus 

Háziorvostan 
1000 fő 



Videóinterjúk, videóprezentációk, 
online szimpózium 
 Felvétel, utómunka 
 Online közvetítés 
 Prezentáció integrálása 
 Animáció készítés 
 Greenbox techika 
 Forgatókönyv készítés 
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WEBCAST, WEBINAR  

INTERAKTÍV JÁTÉKOK 
Esettanulmány készítő, 
protokoll bemutatás 

Részletes statisztika 
 Megnyitási arány 
 Kattintási arány 

SZPONZORÁLT KVÍZ 
Megjelenési felületek 
 3-4 szakmai kérdés 
 Kapcsolódó PR cikk vagy szakmai anyag 
 Supersize banner 
 Letölthető promóciós anyag 
 Opcionális ajándék 

Promóciós eszközök 
 Heti hírlevél megjelenés 

Részletes statisztika 
 Kitöltők szám 
 Válaszok megoszlás 

MEGJELENÉSI 
LEHETŐSÉGEK 
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LISTAÁRAK 
MEGJELENÉS MEGOLDÁSOK LISTAÁR 

DRportal hírlevél megjelenés  
• Szakmai hírlevél (kedd) 
• Életstílus hírlevél (péntek) 
• Jogi hírlevél (minden hónap utolsó hete 

Bannermegjelenés 100 000 Ft 

Hónap témája kiemelés  
• Heti hírlevél megjelenés 
• Cikk főoldali megjelenés 
• Cikkértesítő 

Kizárólagosság, egyedi felépítés és színvilág. 
Bannermegjelenés minden felületen, wallpaper 
(opcionális). Havi 4 szakmai cikk, PR cikk, video 
elhelyezés, kvíz vagy játék, letölthető promóciós anyagok 

600 000 Ft 

Rovatszponzoráció 

Kizárólagosság, egyedi felépítés és színvilág. 
Bannermegjelenés minden felületen, wallpaper 
(opcionális). Havi 4 szakmai cikk, PR cikk, video 
elhelyezés, kvíz vagy játék, letölthető promóciós anyagok 

400 000 Ft 

Célzott bannerkampány Bannermegjelenés Bannermegjelenés egy célcsoport számára 500 000 Ft 



Kapcsolat 
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Értékesítési kapcsolat 
drportal@drportal.hu 

 
Komjáthy Krisztina 

Ügyvezető igazgató 
+36 30 963 6116 

 
Bogar Attila 

Account Director 
+36 30 754 5502 
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