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A Technokrata technológiai életmód magazin 2011. áprilisában indult azzal a céllal, hogy az eddigi 
kütyüportálokhoz képest más, tágabb szemszögből tekintsen a technológiára és az azt kiszolgáló 
cégekre, emberekre, és a következő évek konjunktúrájának mozgatórugóit úgy mutassa be az 
olvasók részére, hogy azok mindenki számára érhetők, kézzel foghatók legyenek.

A portál indítását követő első évben akviráltuk a Terminal.hu és Mobilvilag.hu oldalakat, melynek 
köszönhetően az akkor alig egy éves portál már több mint 60.000 cikkel és 1 milliós fórummal 
rendelkezett. Az alig több mint két éves portál jelenleg (2013 december) naponta átlagosan 5.000 
egyedi látogatóval rendelkezik (forrás: Google Analytics), havonta 130.000 egyedi látogatót és több 
mint 300.000 oldalletöltést számol. A teljes egészében reszponzív oldal nézőközönségének 70%-a 
férfi és 35 év alatti, ez a témát tekintve egyáltalán nem meglepő.
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2017-es fókuszok
Mobiltechnológia
A mobiltechnológia, mint a XX. század 
utolsó negyedének egyik gazdasági motorja 
elengedhetetlen és fontos téma a technológiai 
portál életében. A mobiltelefonok, tabletek 
és pc-k  világa valamennyi olvasónk számára  
a leginkább ismert, saját maga által is kézzel 
fogható élményeket, témákat hozza napról 
napra, melyek kellőképpen jó katalizátorok a 
XXI. század új megoldásai felé. 

Viselhető technológia
Magyaországon az elsőként 2013. novemberében 
indult saját rovat viselhető technológia néven, 
mely az okosórától kezdve a Google Glass-ig 
bezárólag ölel fel minden olyan témát és kütyüt, 
mely közvetetten érintkezik az emberi testtel 
és szolgál kényelmi funkciókkal a jelenben és a 
jövőben. 

Smart home és smart office
A telefonjaink és óráink mellett hűtőgépeink 
és mikrosütőink is okosodnak, mely a funkciók 
egyre szélesebb tárházától egészen az M2M 
kommunikációig jelenti azt, hogy valószínű, hogy 
a következő években ezek használatát némiképp 
újra kell tanulnunk. A rovat ezen eszközök 
bemutatásán túl a jelenség hétköznapiságát is 
hivatott sugallni, üzenni az olvasók számára.

Startup
Az egyre inkább pezsgő 
európai, azon belül pedig 
magyarországi startup 
világ egyrészről nagyon 
sokat tanulhat más, sikeres 
modellekből, másrészről 
startup rovatunkkal szeretnénk olyan platformot 
kínálni a számukra, melyen nemcsak első kézből 
kaphatnak információkat, hanem személyesen 
is bemutatkozhatnak a nagyközönség számára. 
A 2013. novemberi arculat frissítésünkkel egy 
időben indult rovat tartalom beszállító partnere 
az insiderblog.hu és a digitalhungary.hu.

E-Gazdaság
A garázscégekből megavállalatokká nőtt cégek 
üzleti modelljeit, innovációit, felvásárlásait közlő 
rovat nemcsak a startupperek számára adhat 
iránytűt arra vonatkozóan, hogy felépített 
márkájuk és termékeik a későbbiekben miként 
érhetik el és léphetik át életciklusuk egyes 
mérföldköveit. A mindennapi technológiai üzleti 
témákat felkaroló rovat az Apple-től a Thalmic 
Labs-on keresztül a Prezi-ig mutatja be az 
egyes hazai és nemzetközi üzleti folyamatokat, 
innovációkat.

Garázs
Az autó- és a kütyüvilág összekapcsolódását 
követjük nyomon napról napra, mely témákhoz 
az elmúlt évek autós témáit és tesztjeit 
kínáljuk akképpen, ahogy az aktuális témákat 
illetően az elektromos autóipari újdonságok 
mellett inkább a technológiai innovációt 
tartjuk szem előtt, mintsem az átmárkázásos 
sorozatgyártásban készült termékváltozatokról 
próbáljunk hírt adni.



Együttműködési lehetőségek
Teszt
Portálunkon rendszeresen, heti 3-4 alkalommal 
jelennek meg nagyobb terjedelmű, részletes 
tesztek termékekről, melyekért az elfogulatlan 
újságírás jegyében természetesen nem kérünk 
ellenszolgáltatást partnereinktől. A tesztre 
bocsátott termékek esetében azonban csak akkor 
tudunk megjelenést biztosítani, amennyiben 
a termékek újdonság ereje, vagy egyéb 
attribútuma elnyerte a tetszésünket. 

A teszt tartalmát illetően a 
szerkesztőség fenntartja magának 
a kizárólagos jogot a közlésre és a 
véleményformálásra.

Szponzorált teszt
Amennyiben dedikáltan szeretne egy termékről tesztet, bemutatót olvasni 
oldalunkon, úgy erre szerkesztőségünket honoráriumért cserébe felkérheti 
az adott termék, vagy szolgáltatás teszt megjelenésére. Amennyiben 
szerkesztőségünk tesztje és a hirdető által olvasni kívánt információ 
nem egyezik, úgy a szerkesztőség továbbra fenntartja magának a 
jogot, hogy Teszt formátumban leközölje a cikket, ellenszolgáltatás 
nélkül. 

A megjelenés listaára 25.000 Ft + ÁFA / megjelenés.

Szponzorált rovat
Oldalunkon a fókusz témákhoz kapcsolódó rovatok 
támogatói megjelenése teljes háttér- és css 
átszínezéssel és fogkefe-kreatív megjelenéssel 
lehetséges. 

A szponzoráció listaára 120.000 Ft + ÁFA / hó.

A szponzorált rovathoz havi egy PR cikk 
megjelenésének közlése biztosított az adott 
témában.



A Technokrata.hu hirdetési megjelenései az alábbi árakon rendelhetők:

Hirdetés

PR cikk 
Leírás: 
PR cikk megjelenés a Technokrata.hu-n

Listaár: 
120.000 Ft + ÁFA / alkalom

900 x 100 banner 
Leírás: 
900px * 100px kreatív a Technokrata.hu-n

Listaár: 
320.000 Ft + ÁFA / hó

300 x 250 banner 
Leírás: 
300px * 250px kreatív a Technokrata.hu-n

Listaár: 
260.000 Ft + ÁFA / hó

900 x 100

120 x 600 banner
Leírás: 
120px * 600px kreatív a Technokrata.hu-n

Listaár: 
190.000 Ft + ÁFA / hó
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Anyagleadás és formátumok
Bannerek html5, vagy jpg, gif formátumban.

Leadás a hirdetés megjelenése előtt legkésőbb 72 órával.

Kedvezmények és kapcsolat
Kérjük, hogy az együttmüködési lehetőségek részleteivel kapcsolatban 

keressen bennünket alábbi elérhetőségeink egyikén:

Dén Mátyás András 
Technokrats Kft. 

den@technokrats.hu 
(06 30) 836 3250
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