
MÉDIAAJÁNLAT

Érje el hatékonyan a technikai újdonságokra nyitott, fizetőképes fiatalokat!



Az Esport1.hu Magyarország első számú, független, kizárólag 
az elektronikus sportokra koncentráló, folyamatos, élő hírszol-
gáltatása a hét minden napján, egész évben. Az oldalon és 
annak közösségimédia-felületein a legfrissebb esport hírek 
mellett szöveges és videós tudósítások, interjúk, szórakoztató 
cikkek, elemzések, érdekes statisztikák és háttér-információk 
találhatók az esport és videojátékok világából.

Az Esport1.hu napi átlagosan 10-15 anyagával a hazai és 
nemzetközi esport eseményekről tudósít olyan formában, 
hogy lehetőséget biztosítson a látogatóknak az interakcióra. 
Olvasóink az esport versenyeket élőben követhetik strea-
men, és szöveges tudósítások segítségével tájékozódhatnak a 
történtekről, legyen szó bármelyik népszerű esport játékról, pl. 
a CS:GO-ról, LoL-ról, HS-ről, Dota2-ről, Overwatch-ról vagy más 
egyéb esportágról.



MI AZ ESPORT?

Az esport (elektronikus sport) művelői versenyszerűen 
foglalkoznak videojátékkal. 

Esportolók és rajongók: A videojáték kultúra világszinten 
termelt ki egy professzionális játékos réteget napjainkra, akik 
online és offline versenyeken mérkőznek meg, több tízezer 
néző és többmillió online néző előtt.

Versenyek: Showműsorként előadott esport tornák korát
éljük, melyeken a hagyományos sporteseményekhez 
hasonlóan, dollármilliók sorsa a tét. 

Kommentátorok: A sportközvetítések mentén az esport is 
kitermelte a saját szakkommentátorait, akik a hangulatért és 
szakmai elemzésért felelnek.



KÜLDETÉSÜNK

Célunk az igényes és szórakoztató esport és gaming tartalmak 
megosztása a hazai közösséggel, valamint a hazai esport 
fellendítése és népszerűsítése  mind  Magyarországon, mind 
nemzetközi viszonylatban. 
Partnereinkkel és az esport területén tevékenykedő társult 
vállalatokkal együttműködve, szakértően, innovatívan, 
hitelesen és megbízhatóan szolgáljuk ki az esport rajongók
igényeit. Ezért választanak bennünket olvasóink, nézőink,
partnereink és munkatársaink.



CÉLCSOPORTOK
Az Esport1.hu elsődleges célcsoportja 

A HARDCORE GAMEREK



Másodlagos célcsoport: 
A GAMING VILÁGÁVAL MÉG ISMERKEDŐK



Harmadlagos célcsoport:
SZÜLŐK, TANÁROK, LAIKUSOK



LÁTOGATOTTSÁGI 
STATISZTIKÁK







Az Esport1 TV 2017-től csatlakozott az Esport1 médiacsoporthoz.  
Rendszeres stream adásunkat  februártól sugározzuk. A közvetítő hálózat előde 
WiLD_TV, majd Magyar Esport TV néven futott, akik számos nemzetközi esport  
rendezvény magyar nyelvű adásával közel 60.000 feliratkozót gyűjtöttek össze 
az elmúlt években. Csapatunk tagjai azok az úttörő casterek, akik  elsőként 
foglalkoztak Magyarországon esport mérkőzések rendszeres és minőségi kom-
mentálásval. 
Az Esport1 csoporthoz való csatlakozással minőségibb (full brandelt 
tartalmak, helyszíni élő bejelentkezések) és több játékra (CS:GO, LoL,  
Overwatch, FIFA17, stb.) kiterjedő multiplatform (Twitch, Youtube, Facebook) 
nézői élményt tudunk nyújtani követőinknek. Az ESL nemzetközi versenyeinek 
közvetítési joga mellett, több hazai esport esemény kizárólagos közvetítését 
tudjuk a műsor repertoárban. 

Streamelt tartalmak statisztikái (2017 első negyedév havi átlagai)

FACEBOOK PLATFORM
Elért emberek száma 127000 
Egyedi látogató: 32000
Egyidejű legnagyobb nézőszám: 566
Összes adásidő: 10 óra

TWITCH PLATFORM
Egyedi nézők összesen: 34260
Egyidejű legnagyobb nézőszám: 2159
Megtekintett órák száma: 32611
Összes adásidő: 94 óra

ESPORT1 TV



JÖVŐKÉPÜNK

A videójátékokra úgy tekintünk, mint a legújabb technikai 
sportokra, amelyben az emberi versenyszellem kiteljesedhet. 
Magyarországon úttörőként kezdtünk bele az esport és hard-
core gaminghez kapcsolódó minőségi kontent terjesztésébe.
Hosszú távra tervezünk, tartalmainkat és szolgáltatásainkat 
folyamatosan fejlesztve, mind jobb és jobb megoldásokban 
gondolkodunk.
Új médiavállalkozásként jövőorientáltan működünk és 
célunk, hogy a hazai és a közép-európai régió megha-
tározó gaming portáljává és esport tévéjévé váljunk. 
Tapasztalataink és szakértelmünk felhasználásával újabb 
piacok kiépítésére és újabb gazdasági szereplők 
bevonzására törekszünk az esportban.
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Bízunk benne, hogy cégeink sikeresen együttműködhetnek a jövőben.
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Web: www.adaptivemedia.hu


