
GASZTRO KARÁCSONYI 
KIAJÁNLÓ



Kapcsolódó print kiadványok

FANNY 
KONYHA

MINDMEGETTE 
MAGAZIN VIDÉK ÍZEFANNY BORS 

FŐZÓCSKE

MEGYEI 
NAPILAPOK

35 000 
nyomott 

példányszám

103 300 
olvasó

58 637
értékesített 

példányszám

42 300 
olvasó

20 000
nyomott 

példányszám

58 100 
olvasó

12 119
értékesített 

példányszám

199 000 
olvasó

32 000
értékesített 

példányszám

1 008 000 
olvasó

262 753
értékesített 

példányszám

Forrás: NOK 2020/3-4 2021/1-2, MATESZ Gyorsjelentés 2021.II.név, Terjesztés



Kapcsolódó online kiadványok
MINDMEGETTE.HU TRAVELO.HULIFE.HU

977 500 
látogató/hét

2 839 800
oldalmegtekintés/hét

1 101 800 
látogató/hét

6 091 700
oldalmegtekintés/hét

Forrás: DKT-gemius (15+ belföldi közönség, multiplatform) 2021. augusztus 30. – október 3.

199 600 
látogató/hét

404 900
oldalmegtekintés/hét



Kapcsolódó online kiadványok
GYOGYZONA.HUMEGYEI ONLINE WELOVEBALATON.HUWELOVEBUDAPEST.COM

1 781 100 
látogató/hét

9 414 100
oldalmegtekintés/hét

90 100 
látogató/hét

265 000
oldalmegtekintés/hét

62 800 
látogató/hét

109 100
oldalmegtekintés/hét

Forrás: DKT-gemius (15+ belföldi közönség, multiplatform) 2021. augusztus 30. – október 3.

12 000 
látogató/hét

42 700
oldalmegtekintés/hét



Ünnepi tematikákkal készülünk              
olvasóinknak és hirdetőinknek

Az Adventi időszakban megjelenő print kiadványainkban
is hangsúlyozottan foglalkozunk az ünnepekkel, az ünnepi készülődéssel 

és az ahhoz kapcsolódó különféle témákkal.
Gasztro és női lapjainkban különleges receptekkel, változatos, a készülődéshez, 

az ünnepekhez kapcsolódó cikkekkel, ötletadó összeállításokkal 
készülünk olvasóinknak, amikhez hirdetőink is kapcsolódni tudnak aktuális 

kampányaikkal, termékükkel, kommunikációjukkal.

• Különleges ünnepi 
fogások, változatos ünnepi menük,

• Édességek, torták
• Torta, sütemény díszítés
• Mentes ünnepi ételek, mentesen is 

finomat az ünnepi asztalra
• Konyhai trükkök, ötletek

Ünnepi italok és koktélok, alkoholos 
itallal készülő ételek, sütemények

TÉMAÖTLETEK lapjainkban

• Melengető finomságok, italok és ételek a 
hideg napokra

• Borajánló. Milyen ételhez, milyen bor illik?
• Ehető ajándékok
• Sósak, ropogósak, vendégváró 

finomságok
• Hagyományos ünnepi ételek. Nagymama 

szakácskönyvéből
• Ételek tárolása / hűtés, fagyasztás, tároló 

edények



Print speciális hirdetési megoldások
RECEPTSZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉGEK 

Receptszponzoráció:
Lehetőség van az ügyfél termékéhez kapcsolódó receptjeink
szponzorálására, termék és a hozzávalók felsorolásban történő
megjelenéssel.

Ajánló doboz/Tippbox:
Látványos, kiemelt szponzorációs lehetőség, amelyben az ügyfél
termékével, ahhoz kapcsolódó tippekkel, ötletekkel, ajánlásokkal
egészítheti ki a receptet. Termék vagy logó megjelenésre és 80-100
karakter tipp szöveg megjelenésre van lehetőség.

RELEVÁNS ROVATOK SZPONZORÁCIÓJA

Rovatszponzoráció:
Releváns recept, rovat vagy cikk, 1/8 oldalas
szponzori szalaggal történő szponzorációs
megoldása. Termékfotó és szlogen megjelenési
lehetőséggel. A szalagot a szerkesztőség készíti.
Minimum 1/1 felület szponzorálható.



Print speciális hirdetési megoldások

Promóciós (S.A.S.) receptek és összeállítások, 
mellékletek:
Látványos, az olvasók által kedvelt hirdetési megoldás.
A lap stílusához, arculatához illeszkedő, a lap szerkesztői által
szerkesztett gasztro tartalom, recept készül az ügyfél által
brandingelhető formában. Ügyfél által biztosított vagy
szerkesztői segítséggel készülő receptekkel.

PROMÓCIÓS (S.A.S.) MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 

Termék, logó, szlogen szerepelhet az anyagban.

Ebben a megjelenési formában lehetőség van termék
használattal és befotózással készülő recept(ek),
receptösszeállítások megjelenésére is. Ez külön technikai
költség

Kötelező elem: 
'PROMÓCIÓ' vagy 
‘KÜLÖNLEGES HIRDETÉSI ÖSSZEÁLLÍTÁS felirat 

A speciális megoldások árairól és egyéb felmerülő technikai 
költségekről az értékesítő ad felvilágosítást 



Online speciális megoldások

• Sztár rovat 4 db sztárvideó és 8 db interjú cikk
sztárokkal

• Gasztro rovat 4 db ünnepi recept
• Trend rovat 8 db cikk – divat, szépség és

ajándéktrendek
• Dekor 6 db cikk - díszítések, ajándékcsomagolási

ötletek
• Kultúra 3 db vallási/hagyománnyal kapcsolatos

cikk + 4 db utazással kapcsolatos cikk

Brandingelhető aloldal 24 db dobozzal, melyek
tudásalapú nyereményjátékokat tartalmaznak külön
cikkoldalon. Minden nap újabb nyereményjátékon
vehetnek részt a site látogatói. A tudásalapú
kérdésekre adott válaszok cikkoldalakon találhatóak
meg. Az adventi nyereményjáték minden nap social
támogatást is kap.

ADVENTI KALENDÁRIUM NAPI 
NYEREMÉNYJÁTÉKKAL

• Bazárcikk, Termékajánló cikk, 
Kipróbáltuk/Leteszteltük cikk a Trend és Dekor 
rovatban

• Teljes főrovaton rovatszponzoráció (hangár
banner főrovaton és a cikkeken

• Videóban termékmegjelenítés
• Videóban preroll, postroll

KARÁCSONYI ROVAT 
5 ALROVATTAL

LEHETSÉGES HIRDETŐI 
MEGOLDÁSOK

• Teljes aloldal szponzoráció
• Doboz szponzoráció
• Bazárcikk, Termékajánló cikk vagy Leteszteltük,

kipróbáltuk cikk hangár bannerrel
• Unboxing videó termékmegjelenítéssel és/vagy

szponzorációval



Online speciális megoldások

• Tippek, praktikák, hogy ne borítson ki a karácsonyi készülődés

• Dekortippek, hogy hangulatosabbá tegyük a karácsonyt

• Karácsonyi, szilveszteri szokások a nagyvilágban

• Egészség témában is készítünk cikkeket, hogy hogyan ússzuk meg rosszullét nélkül 
a karácsonyi evést-ivást.

TÉMAÖTLETEK



Online speciális megoldások

Videóreceptek támogatási lehetőség

• 5 sec támogatói credit a műsor végén

• Alapanyagfelhasználás

• Termékelhelyezés a recept elkészítése közben

• Logó megjelenítés

• Videók a mindmegette oldalon egyenként pr dobozban elhelyezve

• A videók kihelyezése a MME 418 ezres  aktív  felhasználókkal rendelkező FB oldalán

• Elérhető a Mindmegette Youtube (43,8 ezer feliratkozó) és Videa csatornáján

• Videó megtekintések a FB-on átlagosan 10 - 30 000 közötti megtekintés témától 
függően



Online speciális megoldások

TÉMAÖTLETEK

• Készíts gasztroajándékot karácsonyra! Egyszerű alapanyagokból low budget
szinten mit érhetsz el (ételek újrahasznosítása, otthon lévő alapanyagok 
felhasználása)

• Prémium gasztro boltok bemutatása

• Családtörténet: Amikor egy család a halsütödéből ismert vendéglőt indít 
útjára - Vendéglő a pisztrángoshoz (Hoitsy György és felesége, Rieger Ágnes) 
a lillafüredi kis étterem tulajdonosait mutatjuk be



Online speciális megoldások

ADVENT TEMATIKUS MELLÉKLET
A szerkesztőség által válogatott, tematikába illő, témák cikkein megjelenő főszponzoráció, 
illetve szponzorációs elemek. A november 15-től december 26-ig az oldalon található 
időszakos tematikus melléklet minimum 15 cikket tartalmaz (magazinos, vezetőket és 
híreket). A mellékletben megjelenő cikkek bejárják a teljes szerkesztőségi útvonalat 
(megjelennek a Travelo.hu címlapán, az Origo címlapján található Travelo tartalmi dobozban 
és megosztásra kerülnek a Travelo Facebook oldalán is. 

Megjelenési lehetőségek
Főszponzoráció
• Hangár banner, PR cikk, 

cikkvégi szöveges-képes 
megjelenés, 50 ezer AV 
bannermix

További egyedi szponzorációs 
elemek:
• Roadblock, Halfpage, cikkvégi 

szöveges-képes megjelenés



Online speciális megoldások

TEMATIKUS ÜNNEPI CÍMKE SZPONZORÁCIÓ
A téli ünnepi aktualitásokra kerül rá ez a címke. November elejétől az adventi készülődéssel, a
karácsonyi ráhangolódással, a szilveszteri buli lemenedzselésével és az újévi várakozásokkal
kapcsolatos cikkeink kerülnek itt középpontba. Jönnek a tippek, hogy hogyan tehetjük minél
emlékezetesebbé a családdal együtt töltött napokat, milyen helyszínt keressünk hozzá, ha
nem otthon akarjuk tölteni a Karácsonyt, hogyan tehetjük minél fergetegesebbé a
barátokkal, kollégákkal töltött év végi bulikat, belelesünk a Travelo ünnepi gasztro tippjeibe,
kulturális programokat ajánljunk.

Megjelenési lehetőségek
Keretes szponzoráció
Minden ÜNNEP címkével megjelölt
cikken szponzorált keretes doboz
megjelenés, melyet a travelo.hu
felületein futó bannermix egészít ki.



Online speciális megoldások

• A hirtelen sok eszem-iszom akut hasnyálmirigy-gyulladáshoz vezethet

• 3 jó, és 3 rossz stresszfaktor az ünnepek környékén

• Életmódváltás újévkor - nem ártanak az előkészületek

• Diszkomfort érzés hastájon - módszerek, hogy jobban legyél a lakomák másnapján

• Ünnepek idején többször koccintunk - fejfájás, hányinger az ünnepek másnapján

• Sütés-főzés, cipekedés következménye - mozgásszervi panaszokkal a karácsonyfa alatt?

• Ehet-e több édességet a gyerek ünnepek idején? Válaszol a gyerekorvos
• Minőséget vagy mennyiséget vegyünk szeszes italból az ünnepekre?

• Egészséges élelmiszereket az ünnepi asztalra - a jó minőségű alapanyag a kulcs

• Natúr fűszerek - az ünnepi lakoma is lehet "E-mentes"

• Végtelen sörválaszték - a különböző sörök is ételekhez illeszthetőek

• Milyen ételhez milyen bor illik karácsonykor?

TÉMA- ÉS 
CIKKÖTLETEK



• Hova ülj be télen, ha a hideg elől menekülnél? - toplista

• Workshopok, ahol valami újat tanulhatsz

• könnyed saláták és fogások karácsony után

• Legjobb teás helyek a városban

• Legjobb forró csokis, meleg italos helyek

• Ajándékutalvány ötletek karácsonyira

• Legjobb ajándékok különböző célcsoportoknak

• Szakácskönyvek ajándékba

• Honnan rendelj karácsonyi menüt?

• Hol vegyél sima vagy mentes bejglit?

• Gourmet ajándékok – A legjobb delikátboltok

• Szabadtéri piacok

TÉMAÖTLETEK

Online speciális megoldások



Kinek ajánljuk?

• Szolgáltatóknak és olyan termékeket értékesítőknek, akik szeretnék elérni a
karácsony és advent tematika iránt érdeklődő, inspirációt és ötleteket kereső
felhasználókat.

• FMCG terméket értékesítő vállalatoknak, akik szeretnék elérni a gasztro tematika
iránt érdeklődőket

• OTC terméket értékesítő vállalatoknak, akiknek termékek szorosan kapcsolódik a
gasztro tartalmakhoz



Miért hirdessen nálunk?

Célcsoport szűrési lehetőség: 

A gasztro tartalmat fogyasztók közül portfóliónkban 
könnyen elérhetőek akár a modern, akár a 
tradicionális konyhát kedvelők.

Nagy, multiplatform elérési lehetőség: 

Gasztro tematikát kedvelők hatékony elérése.



Multiplatform lehetőség

Szélesebb elérés

Célcsoport jobb, 
ismételt elérésének 
lehetősége

PRINT

ONLINE

SOCIAL

Kérjen ajánlatot értékesítő kollégáinktól,
print, online és social platformjainkat
tartalmazó, kedvező Multiplatform
csomagra!



Köszönjük a 
figyelmet!


