777blog.hu
Magyarország egyik legnagyobb látogatottságú keresztény oldala
A 777blog.hu keresztény értékek mentén közöl híreket, interjúkat, blogposztokat.
Közel 300.000 ember kíváncsi a weboldalra havonta, Facebook követőinek száma
pedig meghaladja az 77.000-et.
A 777blog.hu személyes hangvételű hír- és blogoldal. Legyen szó akár életvezetési
tanácsokról, hírekről, interjúkról vagy személyes vallomásokról. Az oldal sajátossága és
előnye a jelentős látogatói lojalitás és az olvasók magas aktivitása.
Az oldal két alappillére, hogy híreket is közöl, amelyek kerülik a napi politikát, de nem
apolitikusak, illetve a blogok, amelyekben a szerzők írják le véleményüket, tanácsaikat,
személyes vallomásukat. Mindkettőben közös a keresztény értékszemlélet melletti kiállás,
ezen értékek hiteles képviselete.
A 777blog.hu elsősorban a keresztény olvasókat szólítja meg, éri el, de számos kereső, sőt
alapvetően ateista látogatója is akad. Az olvasók zöme a 25-45 éves korosztály közül kerül
ki, többségükben nők és jellemzően a középosztály tagjai.
Az oldal havonta közel 300.000 embert ér el. Tematikájában, megszólító erejében
egyedülálló.

300.000

látogató/hónap

77.000

Facebook követő

A látogatottsági adatok a 2020 márciusi állapotot tükrözik
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Kezdőlap, találati oldal*
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*Az oldal tartalma felett, betöltődést követően megjelenő hirdetés, mely egy felhasználónak naponta egy
alkalommal jelenik meg, 7 másodpercre.
A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Bővebb információért, illetve komplex ajánlatért írjon a
mediaajanlat@777blog.hu címre!
A hirdetés elkészítése a megrendelő feladata a megadott paraméterek alapján.
Elfogadott formátumok: jpg, png, gif.

