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a legújabb
plasztikai
sebészeti
trendek 
(arc- és
testplasztika)

kozmetológiai, 
szépészeti 

eljárások

alakformáló 
és narancsbőr 
elleni kezelések

tartós
szőrtelenítés, 

lábformálás

dermatológia, 
arc/testápoló 
kezelések és 

készítmények 

szépészeti klinikák és magánkórházak bemutatása

MÉRET
178x234 mm, 
OLDALSZÁM: 

96+4,
MEGJELENÉS:

2023.04.05. 

Az évek óta töretlen népszerűség-

nek örvendő HOT! Plasztika kiad-

ványunk megújult, és 2021-től már 

hot! PLASZTIKA &BEAUTY cím-

mel jelenik meg. 

A különleges, pocket formátumú, 

2023 áprilisában megjelenő, Ma-

gyarországon egyedülálló kiad-

ványunk, a hot! PLASZTIKA&-
BEAUTY a legújabb kozmetikai 

és sebészeti eljárásokat mutatja 

be, és segít eligazodni a plasztikai 

sebészet világában. Megmutatja, 

melyik sztár melyik módszerre es-

küszik, és azt is megtudhatják az 

olvasók, milyen trükköket vethet-

nek be szépülésük érdekében, ha 

mégsem akarnak kés alá feküdni. 

A hot! PLASZTIKA&BEAUTY
időszakos kiadvány 3 hónapig ér-

hető el a standokon.

A formájában és tartalmában is 

megújult magazin követi a nem-

zetközi trendeket, és meg felel 

a hazai igényeknek és elvárá-

soknak. A kiadványban minden 

benne van, amit a plasztikáról és 

a szépészeti kezelésekről és be-

avatkozásokról tudni érdemes. 
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szájfeltöltés, 
ajakápolás

köröm-
trendek

hajbeültetés és 
-hosszabbítás

sminktetoválás, 
műszempillatrendek

lézeres 
szemműtétek

Tartson velünk, és mutassa be olvasóinknak 
az Ön által képviselt szépészeti 
beavatkozásokat és eljárásokat!

A piacon egyedülálló magazin ban 
a testformálás minden rész letére 
kiterjedően adunk tippeket és 
tanácsokat, mutatunk be új eljá-
rásokat, legyen szó akár orrplasz-
tikáról, akár esztétikai fogászatról, 
vagy éppen hajbeültetésről vagy 
hajhosszabbításról. 

Célcsoport: 
A magazin olvasóit kiemel-
ten érdekli a plasztika, amely 
napjainkban egyre divatosabb 
téma. A célcsoport tagjai a 
18–49 éves, legalább közép-
fokú végzettséggel rendel -
kező, ABC státuszú, modern 
életstílusú, nyitott és „kíváncsi” 
városi nők. 

Hirdetői előnyök 
•  Lehetőség van az egyedi, 

erős szerkesztőségi tematikus 
tartalomhoz kapcsolódni 

•  PR-tartalom megjelentetésé-
nek lehetősége

•  Igényes megjelenés, 
glossy minőség 

•  Három hónapig kapható 
•  Átlag nyomott példányszám:  

10 000



Hirdetési méretek (mm) 
és hirdetési árak

Felület Tükör (mm) Vágott (mm) Kifutó (mm) Listaár (Ft)

B4 148 × 204 178 × 234 188 × 244 1 850 000 

B2, B3 148 × 204 178 × 234 188 × 244 1 750 000

2/1 326 × 204 356 × 234 366 × 244 2 100 000

1/1 148 × 204 178 × 234 188 × 244 1 450 000

1/2 álló   72 × 204   87 × 234   97 × 244 900 000

1/2 fekvő 148 × 100 178 × 115 188 × 125 900 000

1/3 álló  46 × 204    61 × 234    71 × 244 590 000

1/3 fekvő 148 × 65 178 × 80 188 × 90 590 000

1/4 álló  34 × 204   49 × 234   69 × 244 430 000

1/4 fekvő 148 × 48 178 × 63 188 × 73 430 000

1/4 din  72 × 100 -  82 × 110 430 000

1/8 álló  34 × 100 -  44 × 110 290 000

1/8 fekvő 72 × 48 - 82 × 58 290 000

1/8 din 34 × 48 - 44 × 58 290 000

1/1 sponsoring 148 × 204 178 × 234 188 × 244 700 000

2/1 sponsoring 326 × 204 356 × 234 366 × 244 990 000

PLASZTIKA 
&BEAUTY

h
o
t!



Újdonság! Mostantól 1/2 vagy 1/1 oldalas hirdetési piac -
terünkön cégregiszter méretben is hirdetheti vállalkozását!

Hirdetési méretek (mm) 
és hirdetési árak

Felület Tükör (mm) Kifutó (mm) Listaár (Ft)

1/8 álló 34 × 100 34 × 110 190 000

1/8 fekvő 72 × 48 82 × 58 190 000
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Gyártandó hirdetések leadási határideje: március 16.
Nyomdakész anyagok leadási határideje március 29.


