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Az oldalról

Egy oldal, ahol egy helyen 
mindent megtalálunk az 
agráriummal kapcsolatban 
• gyors hírek

• elemzések

• árfolyamok

• piaci árak

• pályázati információk

• piactér

agrárpénzek • piaci hírek • földügyek  

Európai Unió • kiskert • növénytermesztés  

gépesítés • állattenyésztés • karrier 

l Témafókusz
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kiemelt agrárpiaci jelenlét

Versenytársainkhoz mérten nagyobb  

figyelemmel foglalkozunk:

• befektetési tanácsokkal

• piaci hírekkel és ötletekkel

• agrárpolitikai kérdésekkel

• a nemzetközi sajtóból szemlézett  

szakmai anyagokkal, trendekkel

Mindezekkel a cégtulajdonosok döntéseit  

támogatjuk az agráriumban.

Unikális portfolió az agrárpiacon
• online média

• rendezvények

• print kiadvány

• adatszolgáltatás
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Az oldalról számokban

50 
friss cikk hetente

14 700
hírlevél feliratkozó

117 469*
 valós felhasználó 

havonta (total)

*Forrás: DKT – Gemius 2019/01 (15+ belföldi közönség, Total (PC, mobil, tablet)) 4



felhasználók (RU)

Havonta több mint 117 000  
valós felhasználó (RU)

Forrás: DKT – Gemius 2019/01 (15+ belföldi közönség, Total (PC, mobil, tablet))

39%
nő

61%
férfi
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A felhasználók 77% -a érettségizett vagy diplomás

közönség összetétel

Forrás: DKT – Gemius 2019/01 (15+ belföldi közönség, Total (PC, mobil, tablet))

35%
főiskola, egyetem

43%
szakközépiskola, 
gimnázium, technikum

23%
szakmunkásképző, 
szakiskola, 8 vagy  

kevesebb általános iskola
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Az Agrárszektor olvasóinak 66% -a  

magas vásárlóerővel rendelkezik.

Vásárlóerő

Forrás: DKT – Gemius 2019/01 (15+ belföldi közönség, Total (PC, mobil, tablet))Forrás: DKT – Gemius 2019/01 (15+ belföldi közönség, Total (PC, mobil, tablet))Forrás: DKT – Gemius 2019/01 (15+ belföldi közönség, Total (PC, mobil, tablet))

23% ESOMAR  A

10% ESOMAR  B

34% ESOMAR  C

17% ESOMAR  DE

17% ESOMAR  N.A.
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Leghatékonyabb elérés a 

potenciális vásárlóerővel rendelkező 

döntéshozók körében 

affinitás index

Forrás: DKT – Gemius 2019/01 (15+ belföldi közönség, Total (PC, mobil, tablet))

100 = magyar átlag

196

96

168

85

Agrárszektor

Agroinform

Agrofórum

Magro

AB STÁTUSZÚ, VÁLLALKOZÓ, VEZETŐ
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olvasói platformok

Forrás: DKT – Gemius 2019/01 (15+ belföldi közönség, Total (PC, mobil, tablet))

Az olvasók közel fele mobilról 

is követi az eseményeket

50%
desktop

9%
tablet

47%
mobil
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Az agrometeorológiai előrejelzés, az 

egyedülállóan részletes térképes kereső 

Magyarország összes településének 

aktuális időjárását, illetve előrejelzését 

mutatja. Olyan, a gazdák számára 

nélkülözhetetlen információkkal, mint a 

•  hőmérséklet

•  talajhőmérséklet

•  napsütéses órák száma

•  csapadék mennyisége

•  szél erőssége és iránya

•  talaj nedvességtartalma

•  páratartalom

•  permetezésre vonatkozó információk.

agrometeorológiai előrejelzés

A profi gazdáknak készült szolgáltatás
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árutőzsdei árfolyamok

• BÉT (Budapest)

• MATIF (Paris)

• CBOT (Chicago)

+ Deviza árfolyamok
• EUR/HUF

• USD/HUF

• CHF/HUF

• PLN/HUF

• EUR/USD
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Újdonságok

Szakmai videók az oldalon  
és YouTube csatornán

• technológiai fogások

• szakmai interjúk, riportok

• agrárgazdasági fejlemények

Új szakértői boxok
•  terménypiaci elemzések  

profi elemző bevonásával

•  takarmányozási  

szaktanácsok
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YbVffQl_-4s


HÍREK • SZAKCIKKEK • INTERJÚK • PÁLYÁZATOK 
ÁRFOLYAM • AGROMETEOROLÓGIA • PIACTÉR

nálunk nincs 
uborkaszezon

A                                 CSOPORT TAGJA



KAPCSOLAT

Net Média Zrt., H-1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 

E-mail: sales@portfolio.hu
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