
Médiaajánlat
2023





Bemutatkozunk

Az OTP Egészségpénztár az egyik legnagyobb hazai egészségpénztár.
Folyamatosan növekvő taglétszáma mára meghaladta a 330 ezret.

Az OTP Egészségpénztár küldetése, hogy minél több pénztártag és hozzá-
tartozó élhessen egészségese(bbe)n, egészségtudatosabban, jobb életminőség
közepette, hogy egyre többen részesüljenek magas színvonalú orvosi kivizsgá-
lásban, szűrővizsgálatban, egészségügyi ellátásban. Ezt egyrészt az egészség-
pénztári befizetés után kapható adó-visszatérítéssel érhetik el tagjaink, ami
évente akár közel 150 ezer Ft pluszt jelenthet számukra, és amit egészségükre,
családjukra fordíthatnak. Másrészt a szolgáltató partnereink egyedi árkedvez-
ményei révén.

Egészségtudatos tagjaink előnyben részesítik azokat a szolgáltatókat, ahol
egészségpénztári számlájukra vásárolhatnak, legyen szó akár orvosi szolgálta-
tásról, akár gyógyászati termékről, segédeszközről.

Felületeinken a tagsággal kapcsolatos tudnivalók mellett helyet kaphatnak
szolgáltató partnereink egyedi, időszakos ajánlatai is, legalább 5% árenged-
mény esetén.



Célcsoport

Pénzügyeiket tudatosan kezelő, egészségükre és családjukra odafigyelő fiatalok
és középkorúak.

Pénztártagi összetétel





Nyitóoldali banner

Kedvezmények
oldali banner

Egészségpercek
oldali cikk



Megjelenési felületek

www.otpep.hu weboldal

Honlapunkon a — leendő és jelenlegi — pénztártagok tájékozódhatnak a tagság-
gal kapcsolatos előnyökről, teendőkről, az elszámolható termékekről, szolgál-
tatásokról, az egészséges életmódról, valamint a szolgáltatói ajánlatokról.

Megjelenési lehetőségek a weboldalon:

• Nyitóoldali banner (árkedvezmény feltüntetésével)

• Kedvezmények oldali banner (árkedvezmény feltüntetésével)

• Egészségpercek oldali cikk (egészségtipp ajánlóval)



OTP Egészségpénztár eDM levél

Az eDM levélre feliratkozó tagokkal a partnereink időszakos árkedvezményeit,
ajánlatait, valamint saját nyereményjátékainkat osztjuk meg.

• 60 ezer e-mail címre

• küldés: 2-4 hetente







Social felületek

Követőinkkel a pénztártagsággal kapcsolatos előnyökön, tudnivalókon kívül a
partnereink időszakos árkedvezményeit, ajánlatait, valamint saját nyeremény-
játékainkat osztjuk meg.

Facebook

• www.facebook.com/otpep

Instagram

• www.instagram.com/otpep



Megjelenési lehetőségek

Platform Alkalom /
időtartam Nettó ár

I.

eDM levél - országos címlistára 1 60 000 Ft

Banner megjelenés a www.otpep.hu nyitóoldalán 1 vagy 2 hét 30 000 Ft

Facebook és Instagram poszt az OTP Egészségpénztár oldalain (együtt) 2 20 000 Ft

CSOMAG AJÁNLAT:
A 3 megjelenés együttes megrendelése esetén a csomag ára összesen:

1 100 000 Ft

II.

eDM levél - meghatározott régiónak (megyei, régiós címlistára) 1 30 000 Ft

Banner megjelenés a www.otpep.hu nyitóoldalán 1 vagy 2 hét 30 000 Ft

Facebook és Instagram poszt az OTP Egészségpénztár oldalain (együtt) 2 20 000 Ft

CSOMAG AJÁNLAT:
A 3 megjelenés együttes megrendelése esetén a csomag ára összesen:

1 70 000 Ft

III.

Cikk a www.otpep.hu Egészségpercek rovatában állandó Díjmentes

Banner megjelenés a www.otpep.hu Kedvezmények oldalán
(tagoknak szóló akcióval)

akció időtartamára Díjmentes

Ajánlatunk a 27%-os ÁFA összegét nem tartalmazza.
A kreatívok elkészítését díjmentesen vállalja az OTP Egészségpénztár.

Hirdetési árak

https://www.otpegeszsegpenztar.hu/hu/kedvezmenyek
https://www.otpegeszsegpenztar.hu/hu/egeszsegpercek






Az állandó árkedvezmények díjmentesen megjelennek az ügyfélportálunkon
elérhető Szolgáltató keresőben, a szerződéskötés után automatikusan.

Egyedi ajánlatkérés, hirdetésrendelés:
marketing@otpep.hu

A médiaajánlat 2022. október 1-től visszavonásig érvényes.

https://magan.ep.otpportalok.hu/szolgaltato-kereso/



