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Kapcsolódó print kiadványok

FANNY MEGYEI NAPILAPOK

103 300 
olvasó

58 637
értékesített 

példányszám

1 008 000 
olvasó

262 753
értékesített 

példányszám

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

FANNY ADVENT

50 000
tervezett nyomott 

példányszám

HOT SZABADFÖLD

132 000
olvasó

46 400
értékesített 

példányszám

99 400
olvasó

41 700
értékesített 

példányszám



Kapcsolódó online kiadványok

MEGYEI ONLINE TRAVELO.HULIFE.HU

1 781 100 
látogató/hét

9 414 100
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
ORIGO.HU/KULTÚRA

135 600 
látogató/hét

236 900
oldalmegtekintés/hét

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

ORIGO.HU/TECH

115 400 
látogató/hét

222 600
oldalmegtekintés/hét

741 300 
látogató/hét

6 876 000
oldalmegtekintés/hét

VIDEA



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.
Lapjainkban változatos, az ünnepekhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó 

cikkekkel, ötletadó összeállításokkal készülünk olvasóinknak, amikhez hirdetőink is 
kapcsolódni tudnak aktuális kampányaikkal, termékükkel, kommunikációjukkal.

▪ Szabadidő. Hová menjünk az ünnepek alatt?
▪ Színház, mozi, koncert, múzeumok
▪ Testi, lelki ráhangolódás az ünnepi előkészületekre. 
▪ Hogyan kerüljük el a stresszt és rohanást. 
▪ Olvasnivalók és tippek azoknak, akik pihenni, szórakozni szeretnének. 
▪ Hazai úticélok. Várak, kastélyok, múzeumok
▪ Ahol télen is meleg van. Távoli úticélok
▪ Együtt a családdal. Kulturális programok
▪ Utazás négykeréken. Autók világa. Családi, női, sportos autók
▪ Gyerekkel pihenünk. Gyerekbarát wellness hotelek

TÉMAÖTLETEK lapjainkban



Print speciális hirdetési megoldások
RELEVÁNS ROVATOK SZPONZORÁCIÓJA

Rovatszponzoráció:

Kiadványainkban lehetőség van az ügyfél számára 
releváns, független szerkesztőségi tartalom, cikk vagy 
rovat szponzorációjára, az oldal alján elhelyezett szponzori 
szalag elhelyezésével.

Tematikában tervezett rovat vagy cikk, 1/8 oldalas 
szponzori szalaggal történő szponzorációs megoldása. 
A cikk nonbranded.

A szalagban elhelyezhető: Termékfotó, logó és szlogen 
A szalagot a szerkesztőség készíti. 
Minimum 1/1 felület szponzorálható. 



Látványos, az olvasók által is kedvelt hirdetési megoldás.

A lap stílusához és arculatához is illeszkedő, újságírói által írt, 
szerkesztett, az ügyfél által biztosított háttéranyagból vagy brief
alapján készülő cikkszerű, olvasmányos tartalom (cikk, összeállítás 
vagy melléklet) készülhet, az ügyfél által brandingelhető formában. 

Típusai: Szöveges-cikkszerű, Bazár összeállítás, Interjú, Teszt, 
Kipróbáltuk, Horoszkóp, Rejtvény 

PROMÓCIÓS (S.A.S.) MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 

Termék, terméknév, termékleírás, logó, szlogen szerepelhet az anyagban.

Ebben a megjelenési formában lehetőség van termék használattal és 
befotózással készülő cikkek, bazár összeállítások készítésére is az ügyfél 
igénye alapján. Ez plusz technikai költséget jelent. 

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

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

Print speciális hirdetési megoldások

HOROSZKÓP



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 microsite-on rovatszponzoráció (hangár
banner microsite-on 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



KULTÚRA TEMATIKUS MELLÉKLET

A kultúra minden területét felölelő mellékletünk olyan kulturális programokat ajánl, amelyek
valahogy kapcsolódnak az utazásokhoz és a Travelo egyéb gyakori témáihoz: a wellnesshez, a
gasztronómiához, a gyerekbarát eseményekhez. A rovatban végigjárjuk világhíres regények
ma is létező, utazásaink során könnyen felkereshető helyszíneit, összegyűjtjük a világ
legszebb színházait és mozijait, interjúkat készítünk írókkal, színészekkel aktualitásokról és
kedvenc úti élményeikről.

Online speciális megoldások

URL: https://www.travelo.hu/kult/index.html
Formátum: Kultúra Tematikus Melléklet hangár
szponzorációval

Tartalmi vállalások:
• a szerkesztőség által válogatott, tematikába illő

témákból legalább 15 cikk (magazinos írások és hírek)
• a szponzor által a szerkesztőség részére küldött

releváns, a témába illeszkedő hírei is megjelennek
szerkesztői döntés alapján (a be nem szerkesztett
híreket, anyagokat a főszponzori csomagban szereplő
PR cikk felületen tudjuk megjelentetni)

https://www.travelo.hu/kult/index.html


Online speciális megoldások

• Szójából gyertyát? Egy szójagyertya készítéssel foglalkozó család bemutatása - riport
Hogyan lesz egy jól megválasztott karácsonyi ajándékból életreszóló hobbi? Egy gramonjavítással
foglalkozó fiú bemutatása - portré/interjú

• Kézzel készített karácsonyfadíszek, régi megunt díszek feljavítása - egy tárnoki család bemutatása
riport (egy család, amely huszonéve ezzel foglalkozik)

• Szívmelengető videók - óriási várakozás övezi évről évre a különböző nagy cégek karácsonyi
videóit, ezekből készítünk összeállítást

• Hazai kegyhelyek bemutatása - videós összeállítás

• Királyi családok karácsonya - európai királyi családok már a Fb-on osztják meg a karácsonyi
üzeneteiket, láthatjuk őket mézeskalács sütés közben vagy jótékonysági akciókban

• Különleges karácsonyfák bemutatása - hazai, európai képösszeállítás

• A leghangulatosabb karácsonyi vásár - szavazás olvasóink között, amelyből toplista is készülhet

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

TÉMAÖTLETEK



Online speciális megoldások

• Kultúra Karácsonyra! Ajándék városnéző séták, színházi előadások, koncertek.

• Karácsony kicsit másképp: közös kulturális élmények a családdal az ünnepek alatt

• Könyvek Karácsony témakörben. Szívmelengető történetek az ünnepekre

• Magyar várak, kastélyok, paloták ünnepi díszben

TÉMAÖTLETEK

Tervezett időszak: 2021. november 30. – december 24.

A cikkek kiemelésre kerülnek az Origo.hu címlapon (24 óra), 
Origo FB (497 ezer követő) oldalán, valamint a Freemail 
kilépő oldalon is.



Online speciális megoldások

• Milyen játékkonzolt vegyünk karácsonyra?

• Olcsó laptopok munkára, iskolába

• Mobilok 80 – 100 000 Ft alatt – összehasonlítás, ajánló

• Tablet a gyereknek, milyet érdemes venni, mennyiért, mit tudjon, mely modelleket ajánljuk

• E-book olvasók összehasonlítása

• Milyen tévén nézzük a Reszkessetek betörőket? – tévé mustra az ünnepek előtt

TÉMAÖTLETEK

Tervezett időszak: 2021. november 30. – december 24.

A cikkek kiemelésre kerülnek az Origo.hu címlapon (24 óra), 
Origo FB (497 ezer követő) oldalán, valamint a Freemail 
kilépő oldalon is.



Online videó speciális megoldások

• Újrahasznosított tárgyakba történő
csomagolás (dobozok, ládák, nyomtatópapír
kartonja)

• Nem csak szép, hanem hasznos kézműves
ajándékok

• Környezettudatos fenyőfa
• földlabdás megoldást hogy kezeld
• alternatív műfenyő háztartási lomokból
• ha már vágott fenyőt vettél, hogyan

tudod újrahasznosítani az ünnep végén
• Karácsonyi lakásdekor

• kreatív égősorok készítése
• adventi koszorú újragondolva
• fából egyszerűen elkészíthető natúr

díszek
• Családiháznál, kertben kültéri

dekoráció, szerelése >> “Karácsonyi
kisokos, hogy ne a balesetin töltsd az
ünnepeket!”

• Gyerekekkel közös családi (pl.: DIY
karácsonyfatalp készítése)

TÉMAÖTLETEK

Hirdetői igényre létrejövő videós tartalom termékmegjelenítéssel

HIRDETÉSI MEGOLDÁSOK

• Videóban termékmegjelenítés
• Beégetett támogatói spot
• Pre-roll, post-roll
• Videán megjelenő tartalom releváns 

site cikkoldalán publikálva 
cikkszponzorációval



Kinek ajánljuk?

• Kulturális intézményeknek (színházak, mozik, koncerttermek, előadótermek,
múzeumok, stb.)

• Könyvkiadóknak

• Rendezvény szervezőknek

• Desztináció menedzsment szervezeteknek

• Utazási irodáknak

• Tech eszközök gyártóinak, forgalmazóinak



Miért hirdessen nálunk?

Célcsoport szűrési lehetőség: 

A kultúra tartalmat fogyasztók közül portfóliónkban 
könnyen elérhetőek akár a belföldi, akár a külföldi 
kulturális programokat keresők.

Nagy, multiplatform elérési lehetőség: 

Kultúra 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!


