
          podcast médiaajánlat 
Érvényes: 2019.10.01-től visszavonásig 



Én podkasztolok, te podkasztolsz,  

mi podkasztolunk  

https://24.hu/kozelet/2019/07/02/mi-az-a-podcast/


PODCAST 

az audio hirdetések előnyeit magában rejtő digitális formátum 

 

bárhol elérhető 

bármikor meghallgatható 

sokféle témában készül 

a legelkötelezettebb felhasználókat éri el 

 további online hirdetésekkel kombinálható 

kiemelve 24.hu címlapon és 24.hu podcast gyűjtőoldalon 

 



TANGÓ ÉS KES 

Halálos, de fegyvertelen  

 

Nyomon követi a bűnelkövetések sok évtizedes trendjeit, a bűntársadalom 

mocorgóit és „újításaikat”. Legendás leleplezések, soha el nem kapott elkövetők, 

eszes és balek tettesek, sorozatgyilkosok és maffiacsaládok, lebukások és 

lebuktatók itthonról és a világból. Magyar rendszerváltások és azt azokat követő 

bűntársadalmi, politikai és gazdasági összefonódások.   

 

https://24.hu/24-podcast/tango-es-kes-podcast/


SOROZATLÖVŐ 

Nincs tévém, de a sorozatok azért jöhetnek!  

 

Nyakunkon a hazai sorozatbumm, és végre egyre több minőségi produkció készül 

itthon. A készítőkkel és színészekkel járjuk körbe a magyar tévézést. 

 

https://24.hu/24-podcast/sorozatlovo-podcast/


ZICCER 

Kapásból, a léc alá 

 

A topfutball történései szórakoztató mélyelemzésben.  

Laikusoknak receptre, megszállott fanatikusoknak vény nélkül.  

https://24.hu/24-podcast/ziccer-podcast/


HATÁRSÉRTŐK 

Ugyanazt a világot nézzük, csak van, aki másképp.  

 

A 24.hu beszélgetéssorozata közgazdászokkal, írókkal, politológusokkal, 

művészekkel és mindenki mással, aki valami érdekeset tett le az asztalra, vagy 

gondol a világról. Az interjúk 30-60 percesek, mélyebb tartalommal,  

kötetlenebb stílusban.  

https://24.hu/24-podcast/hatarsertok-podcast/


FILÉZŐ 

A magyar gasztroforradalom úttörői.  

 

A fine diningtól a környezettudatos életmódig mindent tudni akarunk a hazai 

gasztróról. Főleg azt, hogy kinek mit köszönhetünk.  

https://24.hu/24-podcast/filezo-podcast/


MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK  

 (szponzoráció/tartalmi) 

 

branded content podcast 

adott témában ügyféligényre létrejövő tartalom 

 a hirdető támogatóként jelenik meg 

a támogatói szöveget a műsorvezető olvassa fel 

  

 szponzorált podcast/sorozat 

meglévő podcast /sorozat szponzorációja 

 a hirdető támogatóként jelenik meg 

a támogatói szöveget a műsorvezető olvassa fel 

 

kuponok 

személyre szabott kedvezményeket kínáló formátum 

elhelyezés szerint: pre-mid-post-roll 

a szöveget a műsorvezető olvassa fel 

 

 

 

 

előzetes egyeztetés a témákról 

exkluzív hirdetői megjelenés  

értékteremtő tartalom 

márkaépítési lehetőség 

 



    

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK  

 (PR, szpot) 

 

PR interjú (60’-120’ mp) 

 - egy adott műsor részeként, illetve abban elhelyezett 

korlátozott terjedelmű megjelenés 

- a műsorvezető/szerkesztőség  készíti az interjút 

  

 PR interjú (120’-300’ mp) 

-  egy adott műsort követően post –rollként  

megjelenő,  hosszabb PR interjú 

 - a műsorvezető/szerkesztőség készíti az interjút 

  

 

szpot (10’, 20’, 30’ mp) 

 - elhelyezés szerint: pre-mid-post-roll 

-  megjelenés: 2 signal között 

 

 

prémium szpot (10’, 20’, 30’ mp) 

-  elhelyezés szerint: pre-mid-post-roll 

 - megjelenés: a műsorvezető olvassa fel, 

de személyes ajánlást nem tesz 



További információért és egyedi ajánlatért kérjük, keresd sales kapcsolattartódat vagy írj az 

internetsales@centralmediacsoport.hu e-mailcímre! 


