


Rendezvény 
A Central évente több mint 20 rendezvényével több mint 15 000 
résztvevő számára nyújt szórakozást, információt, felüdülést, férfiaknak 
és nőknek egyaránt.

A Well&fit jóvoltából egy évben kétszer is megrendezésre kerül az év legfittebb 
rendezvénye: a Fitt a Tavasz! És Fitt az Ősz!, valamint a Heroes akadályfutás és verseny. 
Legismertebb óraadók: Rubint Réka, Katus Attila, Hídvégi Andrea, Péntek Enikő.  
A szünetekben támogató partnereink szolgáltatásait és termékeit ismerhetik meg és 
próbálhatják ki a résztvevők.

Évről évre megrendezésre kerül az egyedülálló gyógyszerkommunikáció tematikájú 
konferencia, ahol összejön a szakma összes szereplője, hogy megvitassa a legújabb 
trendeket, best practice-ket és újdonságokat.

B2C

B2B



Magazin  

Forrás: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési Osztály 2019;
Kantar Hoffmann Kft. NOK 2018/3-4 2019/1-2.

Színes portfóliónk hetilapjaival széleskörű elérést, tematikus lapjaival 
pedig pontos célzást biztosítunk Partnereinknek.

5 tömeglapunk eléri  
a 30+ nők harmadát!
(Reach: 32,2%)

Tematikus lapjaink által kínált célzott elérés:

Nagy elérés az egészség 
tematika iránt fokozottan 
nyitott olvasók körében

Nyomott pld.:

65 ezer + 233 ezer

Az Anya magazinnal már 
az iskolás korú gyermekkel 
rendelkező családokat is 
megszólítjuk                     

           Olvasottság: 28 ezer
         Nyomott pld.: 20 ezer

Egészségtudatos, 
fiatal olvasóközönség

Olvasottság: 28 ezer

Edukációra  
fogékony,  
szakértői  
olvasótábor 

Olvasottság: 58 ezer



Online
Online termékportfóliónkban széleskörű egészséggel és életmóddal 
kapcsolatos tartalom található meg, legyen szó mozgásról, egészséges 
étkezésről, vitaminokról, gyógyszerekről vagy gyermek egészségügyről.

Forrás: DKT – Gemius 15+ belföldi közönség, PC, mobil, tablet, 2019.09
Facebook: 2019. szeptemberi állapot

MAGYARORSZÁG LEGLÁTOGATOTTABB
GYERMEK-EGÉSZSÉGÜGYI PORTÁLJA

 586 ezer RU/hó
2,7 millió PV/hó

     75 ezer

AZ ÉLETMÓDPORTÁL

 489 ezer RU/hó
1,8 millió PV/hó

       31 ezer

PIACVEZETŐ EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS ÉLETMÓDPORTÁL

 2 millió RU/hó
11 millió PV/hó

    314 ezer

Az egészség szektorban piacvezető HáziPatika.com Magyarország első számú, 
nagyközönségnek szóló egészségügyi és életmódportálja, amely havonta több, mint 
2 millió, a Facebook segítségével pedig hetente több, mint 200 000 embert ér el.   
A Babaszoba.hu kifejezetten a kisgyermekes anyukáknak ad tanácsokat a  
teherbeeséstől kezdve a gyermek 6 éves koráig, míg a Well&fit mozgással, egészséges 
táplálkozással és étrendekkel kapcsolatos tartalommal szólítja meg olvasóit.



Adat

NAGY SZÁMOKKAL DOLGOZUNK AZ  
EGÉSZSÉG TEMATIKÁBAN IS, HAVONTA:

 13 millió
 látogatás

 21 millió
oldalletöltés

53 évnyi
olvasott tartalom

GENERÁLÓDIK

 45
 egészség tematikájú 

rovaton és

27 ezer
 egészség témájú címkével

ellátott cikken

Mindenkinél jobban ismerjük olvasóinkat,  
ezért hirdetőink kampányait is hatékonyan,  

magas hozzáadott értékkel tudjuk megvalósítani.

Forrás: DKT – Gemius 15+ belföldi közönség, PC, mobil, tablet, 2019.09

A Central Médiacsoport piacvezető integrált médiaplatform, ahol 
dedikált Business Intelligence csapat foglalkozik adatalapú insightokkal 
és személyre szabott hirdetői termékek fejlesztésével.



Egyedülálló elérés
egészség tematikában

10-ből 8
 egészség tematika

olvasó

798 ezer
exkluzív egészség
tematika kereső

450 ezer
egészség

követő

2,3 millió
 egészség témában

internetező

Forrás: DKT – Gemius 15+ belföldi közönség, PC, mobil, tablet, 2019.08. - egeszsegkalauz.hu, videoklinika.hu, napidoktor.hu, informed.hu, webbeteg.hu, csaladinet.hu, 
picibaba.hu, szuloklapja.hu, babanet.hu, koloknet.hu, babafalva.hu, gyerek-portal.hu, tervezettbaba.hu)

Facebook – 2019. szeptemberi állapot (HáziPatika.com, Babaszoba, Well&fit, Kismama magazin, Nők Lapja Egészség



Content marketing
Ügyfél saját felületén megjelenő egyedi tartalomfejlesztés 
 
A Central Médiacsoport több, mint 15 éve működteti Content Marketing 
részlegét, így az ország egyik legrégebbi és legtapasztaltabb custom 
publishing csapata vagyunk print és online területen egyaránt.

A mi erősségünk partnerünk előnye lehet:

Több csatorna- és tartalomtípus
(könyv, magazin, online cikk, video, social, blog, microsite)

Igény szerinti terjesztési stratégia kialakítása
(behúzási, hozzácsomagolási lehetőségek a legerősebb brandekkel)

Gyors és költséghatékony!

Egyedi márkamagazinok OnlineÉves jelentés



Kapcsolat
sales.centralmediacsoport.hu

internetsales@centralmediacsoport.hu

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!

TERVEZZEN A CENTRAL MAGAZINOK APPLIKÁCIÓVAL!
TÖLTSE LE MOST ANDROID VAGY IOS MOBILTELEFONJÁRA!

http://sales.centralmediacsoport.hu 
mailto:internetsales%40centralmediacsoport.hu?subject=

