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A www.thesecret.hu a Titok c. filmmel, a vonzás törvényével, önmegvalósítással, sikeres 
élettel foglalkozó közösségi weboldal.

Látogatottság  1  

 Az oldalt 2010. évben2 naponta átlagosan 3029,6 látogató kereste fel,
 2010-ben a portálon naponta 10.000-14.000 oldalt tekintettek meg,
 2008. évben összesen 643 879 látogatást és 3 783 651 oldalletöltést regisztráltunk,
 2009. évben összesen 998 165 látogatást és 4 895 137 oldalletöltést regisztráltunk,
 2010. évben a honlap látogatottsága tovább nő, év végéig több mint egymillió 

látogatás, és több mint 5 millió oldalletöltés várható.3
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A  www.thesecret.hu az  első,  és mai  napig leglátogatottabb magyar  oldal,  mely a vonzás 
törvényével  foglalkozik.  A  könyv  megjelenését  hónapokkal,  a  film  magyar  változatának 
megjelenését pedig több mint egy évvel megelőzően, 2007. június 6-án indult.

 Látogatottsága az első két évben évente megduplázódott (100% feletti növekedés),
 2009. évben 41,7%-os a látogatottság növekedése,
 2010. évben pedig kb. 19,8%-kal nőtt a honlap látogatottsága.4

A weboldal egyre népszerűbb és ismertebb, mára már kikerülhetetlen szereplője a  sikeres  
életvitellel és egészséges életmóddal foglalkozó tematikus oldalak piacának.

1 A látogatottsági adatok a Google Analytics hivatalos mérése alapján kerültek feltüntetésre.
2 2010. január 1. és 2010. július 31. közötti időszak, az első féléves napi adatok átlaga
3 A korábbi időszak átlagos növekedését, és 2010. évi első hat hónap tény adatait figyelembe véve kalkulált érték.
4 Az első féléves adatok alapján számítva.

http://www.thesecret.hu/
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Ha Ön

tréner, coach, terapeuta, vagy sikeroktató
akkor az Ön számára

ELENGEDHETETLEN
hogy jelen legyen a legismertebb magyar közösségi oldalon,

mely a vonzás törvényével foglalkozik.

Az oldal látogatói pontosan az Ön célközönsége!

Nézze át az alábbi lehetőségeket. Mivel teljesen ingyenes csomagot is talál az ajánlatok 
között, így biztosan lesz olyan, ami Önnek megfelelő!

Megjelenési lehetőségek, hirdetési csomagok Trénerek számára

Leírás Alap Extra VIP

Bemutatkozó oldal
(főmenü - trénerek)

Igen Igen Igen

Affiliate Link használata
(értékesítési weboldal hivatkozáskor)

Kötelező Kötelező Kötelező

Saját végződésű domain
(pl. www.thesecret.hu/bobproctor)

Igen Igen Igen

Kiemelt megjelenés a tréner listában
(előre sorolva)

- Igen Igen

Megjelenés a naptárban
(események felvitele)

- Igen Igen

Megjelenés a címoldalon
(Havonta legfeljebb két alkalom)

- Igen Igen

Megjelenés hírlevélben
(Havonta legfeljebb egyszer)

- - Igen

Saját csoport létrehozása
(csoport tartalmak felvitele)

- - Igen

Kiemelt blog
(címlapról kattintható)

- - Igen

Kiemelt link
(a "Linkek" oldalon)

- - Igen

Féléves díj Ingyenes 9 000 Ft5 15 000 Ft

5 Az árak minden esetben ÁFA nélkül értendők. A megrendelt csomagnak megfelelő összeget átutalásosan, 8 napos fizetési 
határidővel számlázzuk.



Kinek ajánljuk?

Alap csomag: Ha Ön csak megjelenni szeretne, mint tréner, hogy még többen megismerjék. Ha saját 
terméket (e-könyv, tréning, stb.) is szeretne értékesíteni, ez esetben affiliate partner linket kérünk. 

Extra csomag: Ha Ön kiemelt megjelenést szeretne, illetve a megjelenésen túl időnként programokat, 
tréningeket, előadásokat is szeretne meghirdetni, az eseménynaptárban ezt megteheti. Az Extra 
csomagban amennyiben írásokat tesz fel a honlapra, legalább havonta két cikkel a címlapon is 
megjelenhet.

VIP csomag: Ha Ön még hangsúlyosabb megjelenést szeretne egy naponta 3 ezer fő által látogatott 
portálon, akkor a VIP csomagot ajánljuk. A korábbi megjelenéseken túl a tréner listában legelöl a VIP 
ügyfelek jelennek meg, a partner linkek közt szintén kiemelt helyen megjelenhet, továbbá a 
személyes blog a címlapról is elérhető lesz, és saját csoportot hozhatnak létre az oldalon, amihez 
felhasználók csatlakozhatnak. 

További feltételek:
 A megjelenéseket a naptárba közvetlenül Ön töltheti fel, így nem kell átfutási idővel számolnia, mert a hirdetései 

AZONNAL megjelennek.

 A saját bemutatkozó oldalát feltöltheti önállóan, vagy elküldheti szövegesen (Word, e-mail), melyet 48 órán belül 
aktiválunk, és bármilyen változtatási kérést szintén 48 órán belül havonta legfeljebb egy alkalommal elvégzünk.

 A címlapra kívánt cikkeket Ön rendszerünkbe feltöltheti, és jelzése esetén 48 órán belül a címlapra kerülnek. A 
címlapra kerülő cikkekhez fő-kép feltöltése szükséges.

További megjelenési lehetőségek6

 Megjelenés a címlapon önálló írással, cikkel (legalább 48 óra megjelenés, kb. 4-5 ezer 
oldalletöltés, átlagosan 5-900 olvasás) 

o 3 500 Ft / db
o 9 000 Ft / 3 db

 Megjelenés a naptárban az események között
o 150 Ft / esemény

6 Az árak minden esetben ÁFA nélkül értendők. A megrendeléseket 8 napos fizetési határidővel, átutalásosan számlázzuk. A 
minimális rendelési összeg nettó 9 e Ft.



Ingyenes megjelenés!
Ha csak átfutotta a csomagok táblázatot, lehet hogy nem vette észre, hogy a Trénerek 

számára ingyenes megjelenési lehetőséget is biztosítunk! 

Mit kell tennie?
Egyszerűen regisztráljon a www.thesecret.hu portálon, és igényelje a megjelenése 

jóváhagyását az admin@thesecret.hu email címen!

Ne gondolkodjon sokáig, mindenképp megéri jelen lenni a sikertrénerek 
között a leglátogatottabb magyar vonzás törvényével foglalkozó 

weboldalon!

Olvassa el az apró betűt is!

Egy extra lehetőség az élelmes trénereknek!

A sikertrénerek listáján való megjelenés (sorrend) a számla pénzügyi rendezésének, a díj beérkezésének dátuma alapján 
kerül megállapításra, de lehetőség van kiemelt megjelenés kérésére, amennyiben támogatja a www.thesecret.hu honlap 
működését. 

Ennek érdekében számla ellenében átutalhat egy önként vállalt tetszőleges összeget, adományt. Gondolja át, hogy Önnek 
mekkora értéket képvisel, ha a többi trénernél a listán előbbre jelenik meg az Ön neve, hivatkozása, linkjei. Szabadon 
eldöntheti, hogy ezért mennyit fizetne.

A megjelenés sorrendje úgy alakul, hogy az a tréner kerül első helyre, aki a legnagyobb összeggel támogatta az oldal 
működését. Természetesen a VIP csomagot választó trénerek eleve 15 ezer Ft-ról indulnak, az Extra csomagot választó 
trénerek pedig 9.000 Ft összegről.

Akár 1 000 Ft adomány fizetése is azt eredményezi, hogy Ön a felárat nem fizetők elé kerül a trénerek listáján!

Gondolja végig, hány ÚJ vevőt és megrendelést hozhat ez Önnek!
Lépjen még MA, és biztosítsa a helyét a magyar sikeroktatók között!

http://www.thesecret.hu/
mailto:admin@thesecret.hu
http://www.thesecret.hu/

