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Din noiembrie 2016, maszol.ro este cel mai citit portal în limba maghiară 
din Transilvania. În luna mai a acestui an, pagina noastră a avut peste o 
jumătate de milion de cititori; mai mult, maszol a avut 92.000 de vizitatori 
unici într-una din zile. Ambele valori sunt recorduri de audiență în presa 
online maghiară din Transilvania, Într-o zi medie, numărul de vizitatori unici 
ai maszol depășește 30.000.
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04.08.2018, sâmbătă 22.212
05.08.2018, duminică 35.368
06.08.2018, luni 36.215
07.08.2018, marți 37.365
08.08.2018, miercuri 41.115
09.08.2018, joi 33.519
10.08.2018, vineri 29.151



Conform datelor site-ului de monitorizare a portalelor din România trafic.ro, 

maszol.ro se situează în Top 20 în categoria portalelor de știri, fiind singura 

pagină web online în limba maghiară în acest top.
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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

# Website Vizitatori unici Vizite Afișări

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

103.071
-36.190
1.62%

213.024
-88.897

421.491
-167.746



Pagina lansată în 2012 a devenit lider de piață în doar 6 ani, în acest timp dob-
orând numeroase recorduri: deja în 2014, cei mai mulți maghiari au urmărit pe 
portalul nostru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România, iar în 
2016, derularea alegerilor locale și parlamentare a fost de asemenea urmărită la 
noi de majoritatea maghiarilor. A fost remarcabilă seria noastră de reportaje de la 
fața locului de la campionatul european de fotbal; multe evenimente de interes 
public au devenit cunoscute pe plan național datorită apariției pe maszol.

2014
Alegerile prezidențiale din România

2012
Start

2016
Alegeri parlamentare și 
Campionatul European de Fotbal



Este o informație importantă că de la lansare, tot mai mulți cititori urmăresc portalul nostru 

pe Facebook. Numărul acestora a depășit 70.000 în luna mai. Nicio altă publicație de presă 

în limba maghiară nu are o audiență atât de mare pe Facebook în Transilvania.



Top leaderboard – toate paginile

dimensiuni reclamă (pixeli) 728×90

locul apariției  antet, toate paginile 

preț pe lună  1600 euró

preț pe săptămână  400 euró
Formatele noastre de
reclamă standard



1000 megjelenés

Billboard – toate paginile

dimeniui reclamă (pixeli) 300×250

locul apariției  în coloana dreaptă,toate paginile 

preț pe lună  800 euró

preț pe săptămână  200 euró
Formatele noastre de
reclamă standard



Medium rectangle – pagini de rubrici/ sfârșit articol

dimensiuni reclamă  (pixel) 500×350

locul apariției  toate paginile

preț pe lună  1000 euró

preț pe săptămână  250 euró
Formatele noastre de
reclamă standard



Bottom leaderboard  – pagina principală/ jos

dimensiuni reclamă  (pixel) 728×90

locul apariției  pagina principală/ jos

preț pe lună  600 euró

preț pe săptămână  150 euró
Formatele noastre de
reclamă standard


