
Egyedi fejlesztésű viselkedés-alapú hirdetés-optimalizáló rendszer 
Havonta 4,5-6,8 millió magyar felhasználó elsődleges adatforrásai alapján

Adatvezérelt hirdetés-optimalizálási megoldások
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K • Kulcsszavak

• Tartalmi tagek, meta adatok

• url-ek

• Geo-lokációs adatok

• Eszköz adatok

• Kattintások,

• Konverziós adatok (vásárlás)

• Látogatói útvonalak elemzése H
ÍR

D
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Ő
K • Hirdetői tagek, kulcsszavak

• Geo-lokációs adatok

• Eszköz adatok

• Kattintások

• Landing oldalon eltöltött idő

• Oldal/munkamenet adatok

• Konverziók, vásárlási adaok

3 000+ weboldal 10 000+kampány

Adatforrások

190 Milliárd AV 31,3 Millió CT 4,5 – 6,8 Millió 
látogató havonta



o A hirdetőink számára egy olyan adatvezérelt hirdetés-

optimalizálási megoldás, amellyel a látogatók számára az 

érdeklődésüknek legmegfelelőbb hirdetéseket képesek 

megjeleníteni a felhasználók előzetes online aktivitásai 

alapján.

o A Netadclick.com Machine Learning algoritmusa az MTA 

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet közreműködésével 

készült, partnereink igényeinek maximális 

figyelembevételével.

o Az egyedi fejlesztésű megoldás jelentősen növeli a hirdetési 

hatékonyságot, csökkenti a felesleges marketing-

kiadásokat.

Hatékony, eredményes hirdetések



HIRDETÉSEKWEBOLDALAK

USEREK

Viselkedés alapú targetálás
Machine Learning segítségével

BEMUTATKOZÁS



o Állás

o Állat-kiegészítők

o Autó-jármű-alkatrész

o Baba-mama

o Bútor

o Ékszer-régiség-kézműves

o Elektronika

o Élelmiszerek

o Építés-kert-mezőgazdaság

o Építőipari anyagok

o Film-zene-könyv

o Gépek-szerszám

o Ingatlan

o Játék-hobbi-kreatív

o Ruházat-táskák

o Sport-szabadidő

o Számitástechnika

o Szépség-egészség

o Szolgáltatás

3500 + profilcsoport kategória



GEO, lokáció, tartalom 
fogyasztás, eszköz,          

konverziók, vásárlások…stb

4,5 millió USER

Elektronikai cikkek vásárlói
Elektronikai cikkek vásárlóihoz 

hasonló profilok

Elektronikai témájú oldalak 
látogatói

Elektronikai témájú oldalak 
látogatóihoz hasonló profilok

Hirdetésem ideális 
profilcsoportja



Női

Életmód

Agrár

Férfi Hírek, gazdaság

Hirdetés

Gasztronómia

Szórakozás

Számos érdeklődési kör egyidejűleg 
vagy külön-külön is elérhető

NÉHÁNY KIADÓ PARTNERÜNK



TARGETÁLÁS

Szűrt, releváns oldalak
 IP cím: 123.456.987

 Érdeklődési kör, vásárlási és 
internetezési szokások

 Megyékre, városokra, 
irányítószámraSZEMÉLYRE,PROFILRA CÉLZOTT HIRDETÉSEK

USER



KONVERZIÓ ÉS RETARGETING

Megyékre, városokra Releváns oldalak

 VÁSÁRLÁS
 REGISZTRÁCIÓ
 HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
 ŰRLAP/KÉRDŐÍV

USER

RETARGETING



• Real-time statisztika
• Felület szintű elemzések
• Gemius audit
• Szociodemográfiai

riportok

• Targetált elérés
• Konverzió alapú 

optimalizálás
• Fix, kiszámítható díjak

• Full service 
kampánymenedzsmet

• Validáló kód

• Konverziós kódok

• Folyamatos 
adatgyűjtés

• User-szintű
• Adatvezérelt
• Viselkedés alapú

• Óriási egyidejű elérés
• 3000+ felület
• Prémium- és niche

felületek

SPECIÁLIS ELŐNYÖK

ELÉRÉS ADATOK AUTOMATIZMUS ELŐNYÖK RIPORTING



RIPORTJAINK

GEMIUS riport
példa

Mélységi elemzések

NetAdClick statisztika



MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

Hagyományos display hirdetés HTML5, GIF hirdetések Videotartalom Rich media megoldások



NÉHÁNY HIRDETŐ PARTNERÜNK

SAKKOM Interaktív Kft.

„A Netadclick nagy segítséget nyújtott 
a célcsoportunknak megfelelő eDM adatbázisok 

megtalálásában. Az általuk ajánlott eszközök közül
több kiemelkedő hatékonyságot mutatott 

a költségek tekintetében.”



NÉHÁNY HIRDETŐ PARTNERÜNK

F hirdetések

Focus Medical

„Köszönöm a Netadclicknek az együttműködést, 
nagyon profi csapat.

Az együttműködés könnyű, gyors és zökkenőmentes.” 



PORTFÓLIÓ KATEGÓRIÁK
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*Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Domainlista és díjazás

0-24.org abydos.nanoweb.hu alapjarat.blog.hu allas-hirdetes.hu angolnyelvtan.extra7.hu annamukorom.nanoweb.hu

2060.blog.hu acsolok.nanoweb.hu alapozoterapia.nanoweb.hu allas-munka.hu angolonline.nanoweb.hu anochat.hu

menstyle.hu adagoloelektronikajavitas.hu alberlet24.com allat-kiegeszitok.alkupiac.hu angolozz.nanoweb.hu antropos.hu

stylemagazin.hu adatvedelem.nanoweb.hu alegyorsabbauto.nanoweb.hu almoskonyv-alomfejtes.hu angolspanyol.nanoweb.hu antropos.mediacenter4.hu

55plusz.blog.hu adwork.hu alenarth.nanoweb.hu alomlakas.nanoweb.hu angoltanar.nanoweb.hu aparketta.blog.hu

5percdubai.blog.hu
aegron-

varazsloakademia3.nanoweb.hu
alexart.nanoweb.hu aludasmatyi.blog.hu angyalhang.nanoweb.hu apozitivitasszigete.nanoweb.hu

7koznapi.blog.hu afestmenyeim.nanoweb.hu alicesweddingworld.blog.hu ametiszt.nanoweb.hu angyalszivlovasudvar.nanoweb.hu aprohirdetes.4t.hu

7mitjatsszunk.blog.hu agrarszektor.hu alkalmimelos.nanoweb.hu ametiszt-pagoda.blog.hu anhuradio.nanoweb.hu aproszolga.hu

987.hu ajanlo.bulifotoblog.hu alkotonok.hu andaerika-biztositas.nanoweb.hu animek.hu aranyhalauto.nanoweb.hu

9nyil.blog.hu akcios-ujsag.hu alkotonok.webfolio.pw andre.nanoweb.hu animeonline.nanoweb.hu arbeitenkorneliatomka.nanoweb.hu

abcbazar.hu akritizator.blog.hu alkupiac.hu androgeek.hu animeplusztv.hu arcanum.blog.hu

ablakredony.nanoweb.hu akrumpliesazinzulin.nanoweb.hu allas.alkupiac.hu androidapro.hu annacakes.blog.hu archive.langlovagok.hu



Domainlista és díjazás

archive.webradio.hu ausztria.co azentortenetem.nanoweb.hu balori.nanoweb.hu bekesziget.nanoweb.hu bettyartpaverpol.nanoweb.hu

areonkft.nanoweb.hu auto-jarmu-alkatresz.alkupiac.hu azerdoaranya.nanoweb.hu baltimore.nanoweb.hu bekialtas.blog.hu bevezetem.hu

arsmilitaria.blog.hu automentes.nanoweb.hu azingatlankereso.hu bama.hu belsofenyek.nanoweb.hu bezsosuli.nanoweb.hu

asea.nanoweb.hu automob.hu azotthonszepsege.blog.hu bankovallalkozasok.nanoweb.hu bennunkrejlomasvilag.nanoweb.hu biborcat.nanoweb.hu

asfaltovaniesikutsro.nanoweb.hu autopalyan.hu azuticelneveotthon.blog.hu bannercsere.reklam-csere.hu bercziugyvediiroda.nanoweb.hu bircahang.blog.hu

asszonypajtas.blog.hu autosajto.hu baba-mama.alkupiac.hu baon.hu bergret.nanoweb.hu biroregina.nanoweb.hu

asztragyogyito.nanoweb.hu autosimogato.blog.hu bakaibalazs.hu barathno.blog.hu berkalkulator.hu bitbazis.net

attolfugg.blog.hu autoskartya.blog.hu bakonytamasiovoda.nanoweb.hu barbie.fan-site.hu berprogram.nanoweb.hu biznisz.nanoweb.hu

atulipanoslany.blog.hu avantgardewhippet.nanoweb.hu balatonimami.hu barcelonaszerviz.nanoweb.hu bert.nanoweb.hu blog.hu

atv.hu avarosmindenkie.blog.hu balazs.nanoweb.hu barkobike.info-port.hu bestofcafe.hu blog.poet.hu

audiopress.nanoweb.hu avonka.sokoldal.hu balintszaby.nanoweb.hu bartoktavasz.blog.hu betegsegek.nanoweb.hu blog.sokoldal.hu

auditor.nanoweb.hu azenhazam.blog.hu balkonteamkft.nanoweb.hu bekescsabagerla.nanoweb.hu betonvascentrum.nanoweb.hu blogaddict.blog.hu



Domainlista és díjazás

blogindex.hu boldoguljtatabanyan.blog.hu botoceuticals.ewk.hu bulifotoblog.hu carca.eu cicak.nanoweb.hu

bmcivil.m.nanoweb.hu bollershop.hu bournemouthwebdesign.uk burikgabor.nanoweb.hu carcontent.blog.hu cikkarchivum.gazdasagportal.hu

bmcivil.nanoweb.hu bombazok.hu bpiautosok.hu burkolas.nanoweb.hu cardinalis.blog.hu cineartstudio.blog.hu

bmsextra.devavanya.nhely.hu bontas.nanoweb.hu bpny.nanoweb.hu burkolastechnika.nanoweb.hu cars.nanoweb.hu citatum.hu

bmsextra.hu bookmaker.sokoldal.hu brakingnewsmotorsport.blog.hu busiboglarka.nanoweb.hu castellomio.nanoweb.hu civishir.hu

bogaraskonyvek.blog.hu borda-janos-novella.nanoweb.hu bridenba.nanoweb.hu butordekor.hu castortattoohungary.nanoweb.hu clairtech.nanoweb.hu

bogikonyvkuckoja.blog.hu boroka.nanoweb.hu brillara.blog.hu butykoltem.blog.hu cataracta.blog.hu clandestino.blog.hu

bogyokutya.nanoweb.hu borostyan.net budapest.imami.hu buysarmscanada.nanoweb.hu cegalapitasanglia.nanoweb.hu coach.nanoweb.hu

bojti.blog.hu borozes.nanoweb.hu budapest-apartment.nanoweb.hu cabe.blog.hu cégbörze.hu cobranco.hu

bolcsgondolatok.hu borsodihir.hu budapestikozlekedesrol.blog.hu cadprofesszor.nanoweb.hu cegfinanszirozas.hu combatgear.blog.hu

boldogokasajtkeszitok.blog.hu boston.nanoweb.hu budflyer.blog.hu cafeteriaforum.blog.hu cegled.imami.hu concorde.blog.hu

boldoguljgyorben.blog.hu boszorkanysepru.nanoweb.hu buek.assembly.hu
calisthenicswesthungary.nanoweb.h

u
cekkerblog.blog.hu contendere.nanoweb.hu



Domainlista és díjazás

contrapasso2.blog.hu csajokamotoron.hu csigusz.nanoweb.hu dallamradio.hu demieeert.blog.hu domainlakopark.hu

covid-vaccine.blog.hu csajokespasik.blog.hu csillagfeny.nanoweb.hu dallamszigetradio.hu demooldal.nanoweb.hu donaldmurphy.store

crib.blog.hu csakcsajok.nanoweb.hu csillagradio.nanoweb.hu danimarket.nanoweb.hu dev.nyerovelemeny.hu dr-ahalan.blog.hu

criticalbiomass.blog.hu csaladi-adokedvezmeny.blog.hu csimota.indavideo.hu daniweb.nanoweb.hu dev.regisztraljesnyerj.hu dreamwomen.nanoweb.hu

cukormentes.hu csaladinet.hu csipoprotezis.blog.hu danubeinstitute.blog.hu devavanyaise.hu dreezzycraft1.nanoweb.hu

curiavinea.nanoweb.hu csalogány.hu csobankaimez.nanoweb.hu daruzasjoaron.blog.hu devil.nanoweb.hu drfeketebalint.blog.hu

csaba.imami.hu csamclub.hu csokoladedomb.hu datadrive.icu
disney-aladdin-onlin-teljes-

film.blog.hu
drivemebaby.blog.hu

csababaldauf.nanoweb.hu csemoibabamama.nanoweb.hu csotores.nanoweb.hu deansdale.blog.hu diszlet.nanoweb.hu drivemebaby.hu

csabaeknal.blog.hu csepeliek.blog.hu csurgoipaktum.hu debettkormosoldala.sokoldal.hu diwut.nanoweb.hu dronerz.hu

csabakarpit.nanoweb.hu cses.nanoweb.hu dabas.imami.hu debrecen.imami.hu djvick.nanoweb.hu droninfo.blog.hu

csabapolo.nanoweb.hu csigacsoport.nanoweb.hu dabasregio.hu debreceniceg.hu dmdamedia.eu dropgarden.blog.hu

csabaviz.nanoweb.hu csigatattoo.nanoweb.hu dalforditas.blog.hu debrecentvszerelo.nanoweb.hu doktorx.hu dugulasmiskolc.nanoweb.hu



Domainlista és díjazás

dunakeszi.imami.hu egyperceskrimi.blog.hu elektronline.hu epalapitvany.nanoweb.hu eskuvotippek.hu ewerest.hu

dzs-z.hu ekonyvolvaso.blog.hu elektropszichometer.nanoweb.hu
epites-kert-

mezogazdasag.alkupiac.hu
esthajnalradio.hu extra7.hu

ecegtar.hu ekozben.hu eletafalun.blog.hu epitkezes.nanoweb.hu e-tanu.blog.hu ezazelso.blog.hu

edesitoszerek.hu ekszer-regiseg-kezmuves.alkupiac.hu elet-blog.hu erdeigabriellafodrasz.nanoweb.hu etelrendeles.bulifotoblog.hu ezoterikus.hu

edinaszamol.blog.hu eladod.hu eletszinesben.blog.hu erdekesfehervar.blog.hu euculti.blog.hu f1rka.blog.hu

eger.imami.hu eladoingatlan.nanoweb.hu ellentetszotar.hu erdely.ma europapont.blog.hu facefaktor.eblog.hu

egeszseg.nanoweb.hu eladokuria5lakassal.nanoweb.hu elsohazunk.blog.hu erdojaro.blog.hu euw.cdn.acsanad.net fagyongyszallo.nanoweb.hu

egeszsegangyal.nanoweb.hu eladolak.hu eltuneshelye.blog.hu eremitha.blog.hu euwork.nanoweb.hu fakanalfillzen.nanoweb.hu

egyeb.alkupiac.hu eladosportfelszerelesek.hu emilclimbs.blog.hu erettsegi.eu evagurumi1.blog.hu farkasautosiskola.nanoweb.hu

egyedifestes.nanoweb.hu elegemvan.blog.hu encsencsihirmondo.nanoweb.hu erettsegivisszaszamlalo.extra7.hu evancraft.nanoweb.hu farmasiregisztracio.nanoweb.hu

egyelrendesen.blog.hu elektromoscigaretta.nanoweb.hu endometriozismagyarorszag.blog.hu ertsdmeg.hu
everythingaboutthehouseofwindsor.

blog.hu
farmos-jatekok.blog.hu

egylanyelete.nanoweb.hu elektronika.alkupiac.hu energiatanusitas.nanoweb.hu erzekimassage.sokoldal.hu evinails.nanoweb.hu feederbird.nanoweb.hu



Domainlista és díjazás

fehervar.imami.hu ffk.nanoweb.hu fitmind.blog.hu fotoamator.hu gabbahutt.blog.hu gepek-szerszam.alkupiac.hu

fejtagito.hu filagoria1.nanoweb.hu flygejzir.hu fotura.blog.hu gaborszakacs.blog.hu gerinces.blog.hu

feketevaros.blog.hu film.indavideo.hu foabiztonsag.nanoweb.hu freemail.hu gadgetshop.blog.hu gezamulatosbabosduo.nanoweb.hu

felhalmihorgasznyaralo.nanoweb.hu filmbaratok.blog.hu fodraszblog.blog.hu frissgyumolcs.net gamechannel.hu gipszkiraly.nanoweb.hu

feliratok.info filmrakat.hu fogjunkmancsot.nanoweb.hu fuggetlenites.nanoweb.hu gasztro.stylemagazin.hu gitariskola.nanoweb.hu

felmeresek.nanoweb.hu filmszakerto.blog.hu foldkerules.hu funnymonkey.nanoweb.hu gattasilenziosa.blog.hu gitaroktatas.nanoweb.hu

felszabter.blog.hu filmtress.blog.hu fontossag.blog.hu furdancs.blog.hu gazdasagportal.hu gloria.nanoweb.hu

feltetelezesek.blog.hu filmvilag.blog.hu forgacs-gabor.webnode.hu fusti.blog.hu geeks.hu gloria2.nanoweb.hu

felujitasepites.nanoweb.hu film-zene-konyv.alkupiac.hu forgokinpad.blog.hu futarszemmel.blog.hu genealogia.blog.hu gloria3.nanoweb.hu

fenevad.blog.hu finomkoktelok.hu forrasokazokorinapkelethez.blog.hu futokacsa.nanoweb.hu geonet.hu gnlszinfolt.blog.hu

fenyobutorblog.blog.hu fintechradar.hu fortress.blog.hu futrinka.m.nanoweb.hu gepbizomanyi.hu godolloihirek.hu

festesszigeteles.nanoweb.hu fishing-tips.info forum.animeplusztv.hu futrinka.nanoweb.hu gepbizomanyi.info-port.hu goldbody.nanoweb.hu



Domainlista és díjazás

golfumbrella.nanoweb.hu gyereknemet.blog.hu hadijatekos.blog.hu harmonikajavitas.nanoweb.hu heliumbanyasz.blog.hu hitel.ypo.hu

gomba.extra7.hu gyermekpszichologus.blog.hu haditechnikaiintezet.hu hasznaltauto.hu helloasia.blog.hu hjb.hu

gorcsonyiidosekklubja.nanoweb.hu gyermekszoba.blog.hu hafner.nanoweb.hu hasznaltcuccok.nanoweb.hu hellofoci.hu hogyirjuk.blog.hu

gourmetonline.hu gyermelyiokokert.blog.hu hajduvid.nanoweb.hu hasznaltcuccwebaruhaz.nanoweb.hu helyesiras.blog.hu hokikomment.blog.hu

gretta.blog.hu gymjunkie.blog.hu hamster.blog.hu hasznosit.blog.hu hentaihub.hu holanputanugynokseg.blog.hu

gripewater.nanoweb.hu gyogynovenyek.nanoweb.hu hamuko.hu hasznosita-lak.nanoweb.hu hetek.hu
holdfenyegyediekszerek.nanoweb.h

u

gyakorikerdesek.hu gyogynovenypiac.nanoweb.hu hangadoradio.nanoweb.hu haszon.hu hidrogenesviz2018.nanoweb.hu hollandia.co

gyerekagy.nanoweb.hu gyor.imami.hu hangeroofficial.nanoweb.hu hattertortenelem.blog.hu hirdetesibazis.hu home.karpatapro.net

gyerek-dalok.hu gyorsinterpenz.sokoldal.hu hangszer.webcim.info hatvanonline.hu hirdrazse.hu horvatorszag.tlap.hu

gyerekfilmek.hu gyorsposzt.blog.hu hanomiki.nanoweb.hu hazmestermedve.blog.hu hirkut.5mp.eu hostfirst.press

gyerek-filmek.hu h2so4.blog.hu happyvalleychinese.co.uk hazvezetokk.blog.hu hirposzt.hu houston.nanoweb.hu

gyerekmonopoly.blog.hu habrolo.blog.hu harmadikszempont.blog.hu hegtech.nanoweb.hu hi-sztori.blog.hu hoxa.hu



Domainlista és díjazás

hrclub.hu ideo-logic.blog.hu ingyenaprohirdetes.hu isite.hu jazminmasszazs.nanoweb.hu jog-asz.blog.hu

hrdoktor.blog.hu idezetek.eu ingyencoin.nanoweb.hu
itech-szerviz-notebook-laptop-

javitas.blog.hu
jeffreylopez.ru jogpont.blog.hu

hrportal.hu ifaktor.hu inspirallak.blog.hu ittforgott.blog.hu jegyzettar.blog.hu jphungary.blog.hu

htenger.blog.hu ifjuhumanistak.hu instagramservice.nanoweb.hu ivancsapatika-hu.webnode.hu jetplanes.blog.hu juhasz-gyula.nanoweb.hu

hti.haditechnikaiintezet.hu igylakszjol.blog.hu internet.nanoweb.hu izeselet.hu jezustanitvanyai.nanoweb.hu julianusbaratai.blog.hu

humaneroforrasoptimalizalas.blog.hu ildikoszilas.nanoweb.hu interneteskorrepetalas.blog.hu jacksonville.nanoweb.hu jimakostours.hu jutkaneni.nanoweb.hu

hunfieldroad.blog.hu imami.hu interventor.nanoweb.hu jammertal.blog.hu
jobbagyfeltekesrajztanfolyam.

nanoweb.hu
juventuz.blog.hu

hunvaldblog.blog.hu imreimre.blog.hu intimzona.blogindex.hu jankay2a.nanoweb.hu jobbmintatv.hu kamionosvideok.hu

husvetdominik.nanoweb.hu info-port.hu intraventusradio.nanoweb.hu jarmu.karpatapro.net jobbrolbalra.blog.hu kapocs.nanoweb.hu

huszonnegykepkocka.blog.hu ingatlan.alkupiac.hu iqzseni.hu jarofold.blog.hu jobpersonalgmbh.nanoweb.hu kaposvar.imami.hu

hyperhost.icu ingatlan.webcim.info irenkemulatosradio.hu jatek-hobbi-kreativ.alkupiac.hu job-s.eu kaposvarimasszor.nanoweb.hu

iddqd.blog.hu ingatlan-eladas-vetel.blog.hu irodalom11csoport.nanoweb.hu jatekokapolcrol.blog.hu jocucc.nanoweb.hu kaprazat.nanoweb.hu



Domainlista és díjazás

kaputelefonrendszerek.nanoweb.hu kecskemeticeg.hu keptarad.hu keszibetonelem.nanoweb.hu kinodino.blog.hu kocsik1.nanoweb.hu

karkol.nanoweb.hu kedvencaoutoim.nanoweb.hu keptarolo.hu kesztenye.blog.hu kiprobaltuk.blog.hu kodpiszkalo.blog.hu

karpatapro.net kedvencverseim.nanoweb.hu kerdesem.hu kgv-k.blog.hu kirandulasokeuropaban.nanoweb.hu koktelpartyszerviz.nanoweb.hu

karriertervezo.nanoweb.hu kekapro.hu kerdoivek.nanoweb.hu khariszok.nanoweb.hu kiskert-m.blog.hu koktel-radio-hungary.nanoweb.hu

kaszinobonuszok.nanoweb.hu kelenfoldiek.blog.hu kerekgyartoistvanphoto.nanoweb.hu kiber.blog.hu kispest.blog.hu koleszarnorakozmetika.nanoweb.hu

kaszinok.nanoweb.hu keleten.hu kerekparokszervize.nanoweb.hu kidkalandok.blog.hu kissszallas.nanoweb.hu komkel.blog.hu

kathrina.nanoweb.hu kemence.co.hu kereso.reklam-csere.hu kikivankozottbelolem.blog.hu kisvallalatiado.blog.hu kommentár.hu

katolikus.nanoweb.hu kemenyep.nanoweb.hu kereszteny.sokoldal.hu kilencfalvafesztival.nanoweb.hu kisvirag77.sokoldal.hu komtombau.nanoweb.hu

katt.nanoweb.hu kepeslapok.co keresztesbarna.nanoweb.hu killermetals.blog.hu kkv-ado.hu konferenciajegy.hu

kattanj-rá.hu kepfeltoltes.hu keritesnagyker.nanoweb.hu kilonem100.blog.hu klimaszenasi.nanoweb.hu konyvburok.blog.hu
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kulturpara.blog.hu lakasfelujitas1984.nanoweb.hu lelekpercek.blog.hu librarius.hu m.hatvanonline.hu

kozlekedotomeg.blog.hu kunfehertokse.nanoweb.hu lakasorakrais.nanoweb.hu lelekszoritoversek.nanoweb.hu licitbox.hu m.ingatlanok.hu
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kreativlakasom.blog.hu kunistvanne.nanoweb.hu lama.nanoweb.hu lenkeitamas.nanoweb.hu lifeview.blog.hu m.mindenpercben.hu

kreativpszichologia.blog.hu kurkumanaturalplusz.nanoweb.hu langlovagok.hu
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littleblackfashion.blog.hu macskak.nanoweb.hu

kriptid.blog.hu kusansite.nanoweb.hu larens.ewk.hu lepkeskonyvek.blog.hu lottoszamok.nanoweb.hu madamechauchat.blog.hu

kristalyceruza.nanoweb.hu kutfurashazilag.extra7.hu lavyl.nanoweb.hu lesen.hu lottozona.hu magyarborokpinceje.nanoweb.hu

kristalygomba.nanoweb.hu kutya-tar.hu leanadriso.nanoweb.hu lesson.blog.hu lovaglas.nanoweb.hu magyar-gyaur.blog.hu
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magyartarka.blog.hu marketingmorzsak.blog.hu medianaplo.blog.hu mennifogez.blog.hu metabro.hu mindenamicsaj.nanoweb.hu

magyarugyved.blog.hu marketingreggeli.hu mediatica.ro menoke.blog.hu meteora.hu mindenamitravian.sokoldal.hu

makingmoney.nanoweb.hu marvel-hirek.blog.hu medic112.nanoweb.hu menolakasom.blog.hu mexmedia.hu mindenfriss.hu

mandiner.blog.hu marvelmagyarorszag.blog.hu medwe.blog.hu mentalisdeficit.blog.hu mexradio.hu mindennapmozi.blog.hu

mandycenter.nanoweb.hu maszol.ro meganeclub.hu mentaltraining.blog.hu mfilm.hu mindenpercben.hu

mannol.blog.hu masszazs.nanoweb.hu meganeklub.hu merlegelj.blog.hu microbit.eu minecrafttutorial.nanoweb.hu

mapei.blog.hu matek.nanoweb.hu
megmondomhogymihulyeseg.blog.h

u
mese.gweb.hu midi.blog.hu miniature.io

maradokapenzemnel.blog.hu matias.nanoweb.hu megoldjuk.nanoweb.hu mese-film.hu miigyelunk.blog.hu miragemagazin.hu

margaretlong.online maxapro.hu mekk-elek.blog.hu mesefilmek.hu mikrolog.nanoweb.hu miskolc.imami.hu

margitsziget.info mbnfa.nanoweb.hu melodykoktel.nanoweb.hu mesekukac.hu mikulasblogozin.blog.hu miskolcadhatott.blog.hu

mariescsabi.nanoweb.hu meddokerdes.blog.hu meltanyossag.blog.hu meseskonyv.hu military-technology.blog.hu miskolciceg.hu

marinaapartman.nanoweb.hu mediafax.ro menetkozben.blog.hu mese-tv.hu milliomosferfiak.blog.hu miskolciszemelvenyek.blog.hu
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mitfozzunkma.hu moneybull.blog.hu multikonyha.hu
nagytevelifenyvesstrand.nanoweb.h

u
neklub.hu new.promotions.hu

mivanatvben.hu monor.imami.hu mundicamino.blog.hu nagyteveliovi.nanoweb.hu nemethkinga.nanoweb.hu newsalert.ogh.hu

mobil.webcim.info monty.blog.hu munkahely.nanoweb.hu napelemek.nanoweb.hu nemfogodelhinni.ucoz.hu nhely.hu

mobileapps.nanoweb.hu moraki.hu mupa.blog.hu napidoktor.hu nemvagyokkotelezo.blog.hu nightlife.men-style.hu

mobilgamer.hu morettimasterclass.nanoweb.hu museum.hu napihori.hu nepitelet.hu nightlife.stylemagazin.hu

modernwartech.blog.hu mortalkombat.nanoweb.hu muszakirajz.nanoweb.hu napikinaihoroszkop.hu netorian.hu nikicicaversei.blog.hu

modoros.blog.hu moviecops.blog.hu muvhaz.nanoweb.hu napipest.hu netpet.hu nimrod.nanoweb.hu

mogyorodhandball.nanoweb.hu mozipont.hu muzzak.blog.hu napiszar.hu netpublic.hu nlc.hu

mokalista.blog.hu mozizok.me myonlineradio.hu napiszerelmihori.hu network.blog.hu nlg11b.blog.hu

moly.hu mrkksz.nanoweb.hu myplanets.eu napitiz.blog.hu nettyblogja.nanoweb.hu nlhirek.nanoweb.hu

monakhosz.blog.hu ms1.linkdr.hu nagykacsas.nanoweb.hu napsugarmasszazs.sokoldal.hu neveletlen.blog.hu noihirek.hu

monarchy.blog.hu mttmuzeum.blog.hu nagymester.nanoweb.hu negyes.blog.hu nevetseges.hu noiportal.hu
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noramesel.nanoweb.hu officeguru.blog.hu onellatas.nanoweb.hu osanyika56.sokoldal.hu palmsprings.nanoweb.hu pasztafarianizmus.blog.hu

novusordoseclorum.nanoweb.hu ofszetmagyar.blog.hu onlinekalkulatorok.blog.hu osero.nanoweb.hu pamelaanderson.fan-site.hu patrilakk.nanoweb.hu

nyeknyomda.nanoweb.hu oioi.hu onlinekaszino.nanoweb.hu osztgyunamigyun.blog.hu pamukkale.hu pecsiapro.extra7.hu

nyelvlecke.nanoweb.hu okobarat.nanoweb.hu onlinekviz.hu otthon.alkupiac.hu pangea.blog.hu pecsimami.hu

nyeremenybetyar.loc okotaska.nanoweb.hu onlinemarketing.blog.hu otthon.nanoweb.hu paninifociskartya.nanoweb.hu pedagogusportfolio.blog.hu

nyerogepek.nanoweb.hu olcsotelefon.hu onlinepenzkereses.nanoweb.hu otthon-homesweethome.blog.hu papagaj.nanoweb.hu pedrokonyhaja.nanoweb.hu

nyerovelemeny.hu old.csakfoci.hu onvideo.hu outelagazas.blog.hu parapszichologus.nanoweb.hu pelyvas.nanoweb.hu

nyerovelemeny.loc olkt.hu openbve.blog.hu ozonos-tisztitas.nanoweb.hu parkettadoktor.nanoweb.hu penzcentrum.hu

nyiregyhaza.imami.hu olkt.net opencart-hungary.hu ozonnyh.nanoweb.hu parom.hu penzcsinalok.transindex.ro

objektivszcn.blog.hu omnibusz.blog.hu orabazar.hu pacalpin.nanoweb.hu parpercpolitika.blog.hu pereczapartman.nanoweb.hu

odakintblog.blog.hu omsi80.webnode.hu oriblog.blog.hu pacsirta-radio.hu partifotosok.hu perfekt.blog.hu

office.nanoweb.hu onedirection.fan-site.hu orulunkvincent.blog.hu palacsinta.nanoweb.hu partypicture.hu perlavida.nanoweb.hu
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personalbranding.blog.hu pokolkapu.hu
programajanloradpuszta.nanoweb.h

u
rapidreszeg.blog.hu regisegeknek.blog.hu rimasport.nanoweb.hu

pesticeg.hu pomogacs.nanoweb.hu programguru.hu ray-dog.blog.hu regisztraljesnyerj.hu ritaoriflameoldala.nanoweb.hu

phoenix.nanoweb.hu pompasnapok.blog.hu projektorinfo.blog.hu realtargyak.nanoweb.hu rejtojeno.blog.hu ritkanlathatotortenelem.blog.hu

phonecast.blog.hu pop-holiday.blog.hu pusztadombilakas.nanoweb.hu receptek.net rekorder.nanoweb.hu rizsporoshetkoznapok.blog.hu

pierrekostolgat.blog.hu popkulturakert.blog.hu radio.webradio.hu receptkiraly.hu relax.nanoweb.hu rmcmedicina.blog.hu

pinky.hu portrerajz.nanoweb.hu radio10.nanoweb.hu redonykell.nanoweb.hu relaxgyertya.nanoweb.hu rocket-science.blog.hu

pistihusbolt.nanoweb.hu primarketingkozosseg.nanoweb.hu radiototal.hu reflexpartyzenekar.nanoweb.hu rendszergizda.blog.hu rockoairsoft.blog.hu

piszoktiszta.nanoweb.hu princesswellstar.nanoweb.hu rajzfestes.nanoweb.hu refplay.hu retroklub.nanoweb.hu rockstation.blog.hu

playradio.sokoldal.hu privatbankar.hu rajzok.nanoweb.hu regenor-receptek.blog.hu retromesek.hu rokaffya.blog.hu

pocaklako.sokoldal.hu processzorhirek.nanoweb.hu rajzoltdallamok.nanoweb.hu regenyonloine.nanoweb.hu retromixradio.hu rozmaring.nanoweb.hu

poema.hu profifest.nanoweb.hu rallycars.nanoweb.hu regiolap.hu retrostarradio.hu rozsamassz.nanoweb.hu
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rozstallerok.nanoweb.hu sanyiradio.hu sherlocktdgthomes.nanoweb.hu somlyaizsofia.nanoweb.hu spiler.blog.hu static.eskuvotippek.hu
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ruhakulfoldrol.blog.hu sargaruhaslany.blog.hu sírkő.eu sorom.nanoweb.hu sport-blog.hu stilusbolt.nanoweb.hu

ruhazat-taskak.alkupiac.hu sbot.cf slotsjatekok.nanoweb.hu sorozatbarat.club sportfogadas.nanoweb.hu stone.nanoweb.hu

sajatotthonprojekt.blog.hu schenk-kezdetek.blog.hu smartklub.hu sorozatbarat.online sportfogadolexikon.blog.hu stopstd.blog.hu
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szkaresz.blog.hu tajkep.hu tauszrecept.blog.hu

svtszeged.nanoweb.hu szekelyszallas.nanoweb.hu szervoszivattyu.nanoweb.hu szmblog.blog.hu takarmanyiparigepek.nanoweb.hu teaapartman.nanoweb.hu

sweethomebakes.blog.hu szekesfehervariceg.hu szevasztok.blog.hu szmdsz.blog.hu tamasepitoipar.nanoweb.hu tech2.hu

szaboepiteszstudio.nanoweb.hu szeleshegyikutya.nanoweb.hu szigeteloszakik.nanoweb.hu szofaj.hu tamop143ckke.nanoweb.hu techstory.blog.hu

szabolcsihir.hu szeleslatoszog.blog.hu szigetiablak.nanoweb.hu szogletes-kerekasztal.nanoweb.hu tamop262ckke.nanoweb.hu teesavilag.blog.hu
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tenyerelemzes.nanoweb.hu tesztpeca.blog.hu tiszaliget.blog.hu toretro.blog.hu tudatostudat.blog.hu underlink.surf

tenyibalintart.nanoweb.hu teteles-ado.hu tiszavasvarilovarda.nanoweb.hu toriklub.blog.hu tudostenyek.blog.hu unikornis.nanoweb.hu
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teveszmek.blog.hu tisztanaszexrol.blog.hu tortel2007kft.nanoweb.hu turbohaveri.nanoweb.hu uniqueekszer.sokoldal.hu

tervezdte.hu thanksgivingtips.nanoweb.hu tizenketapostol.hu tortenelmi.blog.hu tutilapok.hu urban21.blog.hu

tervezzkonyhat.blog.hu thepublictransport.blog.hu tlap.hu tortenetfanfiction.nanoweb.hu tutimediaajanlat.ewk.hu urbanista.blog.hu

tervezzvelem.blog.hu thetauniverzum.nanoweb.hu tobbenemvetelekel.blog.hu totalbike.hu tuzoltosag.info uromiorom.nanoweb.hu

test.index.hu thveszprem.blog.hu tolna.imami.hu totelcamp.blog.hu twice.hu usaracing.hu
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teszt2.kamionosvideok.hu timodesign.nanoweb.hu topfoci.hu transzformator-villanymotor.hu ujpalyaujesely.nanoweb.hu utazaseuropaba.hu
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utinaploblog.blog.hu varosikurir.hu veszprem.imami.hu vietnamihaboru.blog.hu vizszerelodebrecen.nanoweb.hu weinkeller-bau.eu

uzsoras.blog.hu varosimadar.blog.hu vezess.hu vilagbarangolo.blog.hu voicehunter.nanoweb.hu weinkeller-winecellar.eu

vacikomp.nanoweb.hu vasarlocsapat.hu vicc.eu villany.nanoweb.hu voilamode.blog.hu weinregal.hu

vadaszvendeghaz.nanoweb.hu vasasfc.nanoweb.hu vicc-69.nanoweb.hu villanyasz.nanoweb.hu vonatlato.blog.hu wmno.hu

vagyonor.nanoweb.hu vasemberke.nanoweb.hu viccesjatekok.blog.hu vimisubs.nanoweb.hu vonattal-termeszetesen.blog.hu wolf3d.extra7.hu

vajszloovi.nanoweb.hu velmaowen.online viccora.blog.hu vinczeroli.nanoweb.hu vortexhungary.nanoweb.hu work24.hu

vallalatokhalojaban.nanoweb.hu veresenkomoly.blog.hu victorian.blog.hu violettaapartman.nanoweb.hu wattmero.blog.hu worldgate.nanoweb.hu

vallalkozasiszakerto.nanoweb.hu vers.nanoweb.hu videk.ma viragok-kertek.blog.hu webcim.info xbox360rgh.nanoweb.hu

valogatott.blog.hu versbarat.nanoweb.hu videkhangjai.hu viszkisdoboz.blog.hu webharvest.oszk.hu xlsport.hu

vampirnaplok2.nanoweb.hu versek.eu videok.top vitrumteamkft.nanoweb.hu weblapmagus.hu yardimtara.nanoweb.hu

varga.sokoldal.hu versnaptar.blog.hu videok.top.datamobil.us vizauto.nanoweb.hu webpincer.eu yogasecrets.blog.hu

varikoflexbalzsam.nanoweb.hu vertessomloipolgarorseg.sokoldal.hu vidhome.club vizkiraly.nanoweb.hu webradio.hu yoojooz.hu
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zala.imami.hu

zanna.hu

zanzarah.nanoweb.hu

zarcenter.nanoweb.hu

zaszlok.nanoweb.hu

zene.hu

zenebaratok.hu

zenevilagom.hu

zeropont.nanoweb.hu

zitakozmetika.nanoweb.hu

zofolifi.sokoldal.hu

zoldike.sokoldal.hu

zoldmuhely.blog.hu

zoltanmasszazs.sokoldal.hu

A rendszer Machine-Learning algoritmusa segítségével a 
kampány folyamatos optimalizálásra kerül,

menet közben kialakul a kampány egyéni ideális 
profilcsoportja.

Értékesítés módja Egységár

Megjelenés (AV) 1,2 Ft / AV*

*Az ár az áfát nem tartalmazza!



További információért, forduljon hozzánk bizalommal!
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