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Bemutatkozás
A termalfurdo.hu egyik legjelentősebb értéke a 
tartalmas fürdő- és szállásadatbázis. Az erre épülő, 
összetett és részletes keresésekre is alkalmas fürdő- 
és szálláskereső segítségével az olvasók könnyedén 
megtalálják az igényeiknek leginkább megfelelő 
fürdőt vagy szállást. Ezt az adatbázist programok, 
egyéb látnivalók leírása egészíti ki. A portálon komoly 
szerep jut a híreknek, ismeretterjesztő, egészséggel 
és egészségturizmussal foglalkozó cikkeknek, össze-
állításoknak is.

Bár a portál látogatottsága egész évben számottevő, 
a nyári hónapokban van a csúcson.

termalfurdo.hu 
Fürdőzés és wellness a neten

A termalfurdo.hu Magyarország vezető egészség-
turizmussal foglalkozó portálja, amely a fürdőzés 
mellett életmód, wellness témákban nyújt  
érdekes és minőségi információkat olvasóinak. 
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Egyedi látogatók 2017. január-december (UV)

Demográfiai adatok
Forrás: Google Analytics
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Egyedi látogatók 2017. (UV) 
Havi átlag
Havi átlag a kiemelt időszakban
Heti átlag
Heti átlag a kiemelt időszakban

Oldalletöltések 2017. (AV) 
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Havi átlag a kiemelt időszakban
Heti átlag
Heti átlag a kiemelt időszakban
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Kiemelt időszakok: július, augusztus
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Fürdőzés és wellness a neten

Az Év Fürdője közönségszavazás
2017-ben immár harmadik alkalommal, június és  
augusztus között a termalfurdo.hu csapata közönség-
szavazást szervezett, amelynek keretein belül  
Magyarország legjobb fürdőit kereste három kate- 
góriában. A 2017-es közönségszavazáson öszesen 
167.000 szavazatot adtak le. Az Év Fürdője verseny 
elsődleges célja, hogy ráirányítsa a nagyközönség 
figyelmét hazánk fürdőire és magára a fürdőzésre.

Strand.hu
A termalfurdo.hu-hoz részben hasonló tematikával,  
de a fiatalabb közönséget megszólító strand.hu az 
épített strandok mellett a szabadvízi strandokat is 
bemutatja. A strandok az eddigieknél lényegesen  
több szempont alapján lesznek kereshetőek.

Korcsoport szerinti megoszlás
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Lakóhely szerinti megoszlás

A hírlevél adatbázis összetétele
A hírlevél adatbázis közel kétharmada nő; a középkorú korosztály 
felülreprezentált az internethasználó közönség átlagához képest.
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Hírlevél adatbázis
A termalfurdo.hu egyik nagy erőssége a 375.000 aktív címből álló,  
folyamatosan karban tartott hírlevél adatbázis. 
Az adatbázis jellemzői: 
- 100%-ban saját felületeken épül 2006 óta 
- kizárólag aktív címekből áll: a leiratkozás egy kattintással történik, illetve 
a visszapattanó e-mail címek a listából azonnal törlődnek 
- magas megnyitási és kattintási arányok
- szegmentálási lehetőségek: nem, életkor, lakóhely, kedvenc fürdő szerint

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK


