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2016 novembere óta a maszol.ro a legolvasottabb erdélyi magyar portál 

Romániában. Idén májusban több mint fél millióan olvasták oldalunkat, sőt, 

volt olyan nap, amikor 92 ezer egyedi látogatója volt a maszolnak. Mindkét 

adat nézettségi csúcs az erdélyi magyar online médiában. Egy átlagos napon 

a maszolon 30.000 fölött jár az egyedi látogatók száma.
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04.08.2018, szombat 22.212
05.08.2018, vasárnap 35.368
06.08.2018, hétfő 36.215
07.08.2018, kedd 37.365
08.08.2018, szerda 41.115
09.08.2018, csütörtök 33.519
10.08.2018, péntek 29.151



A román portálokat összesítő trafic.ro adatai szerint a maszol.ro a Top 

20-ban helyezkedik el a hírportálok kategóriában, egyedüli magyar online 

honlapként.
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www.replicaonline.ro
Replica Online Constanța - Cotidian de atitudine bine 

informat, cel mai citit în constanța.

Locul 40 In Classamentul General | www.replicaonline.ro

# Weboldal Egyéni látogatók Látogatók Megtekintés

aradon.ro
Portal cu știri locale din județul Arad

Locul 41 In Classamentul General | aradon.ro

tion.ro
Portal cu știri locale din județul Timiș

Locul 46 In Classamentul General | tion.ro

infoiasionline.ro
Știri și evenimente din județul iași. Află primul ce se întâmplă 

în orașul tău.

Locul 47 In Classamentul General | infoiasionline.ro

bihon.ro
Portal cu stiri locale din județul Bihor

Locul 52 In Classamentul General | bihor.ro
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maszol.ro
www.maszol.ro este un portal de știri în limba maghiară

Locul 54 In Classamentul General | maszol.ro
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A 2012-ben indult oldal alig 6 év alatt vált piacvezetővé, és az évek során számos 

rekordot döntött meg: már 2014-ben nálunk követték a legtöbben a romániai 

elnökválasztás második fordulóját, 2016-ban az önkormányzati és a parlamenti 

választások alakulását is nálunk nézték a legtöbben. Kiemelkedő volt az európai 

futballbajnokságról tudósító helyszíni beszámolóink sora, illetve számos 

közérdekű esemény a maszolon való megjelenésnek köszönhette azt, hogy 

országszerte tudomást szereztek róla.

2014
Romániai Elnökválasztás

2012
Start

2016
Parlameni választások és
Európai futballbajnokság



Fontos információ, hogy indulásunk óta egyre több olvasó követi 

Facebookon a portálunkat. Számuk májusban túllépte a 70 ezret. 

Ekkora facebookos tábora egyetlen magyar sajtóterméknek nincs Erdélyben.



Leaderboard felső – minden  oldal

reklámméret (pixel) 728×90

megjelenés helye fejléc, minden oldal 

havi ár 1600 euró

heti ár 400 euróStandard reklámformátumaink



Standard reklámformátumaink

1000 megjelenés

Billboard – minden oldal

reklámméret (pixel) 300×250

megjelenés helye oldalsáv, minden oldal 

havi ár 800 euró

heti ár 200 euró



Standard reklámformátumaink

Medium rectangle – rovatoldal/ cikk vége

reklámméret (pixel) 500×350

megjelenés helye minden oldal 

havi ár 1000 euró

heti ár 250 euró



Leaderboard alsó – főoldal/ alsó

reklámméret (pixel) 728×90

megjelenés helye főoldal/ alsó

havi ár 600 euró

heti ár 150 euró
Standard reklámformátumaink


