EGÉSZSÉGRE FEL!
médiaajánlat

Az Egészségre felről
2022

őszén

ismét

megjelentetjük

nagysikerű

Egészségre

fel!

kiadványunkat,

melyet

idén

6 magazinba húzunk be, önálló füzetként. A kiadvány széles elérést biztosít nagyon kedvezményes
áron

az

egészség

iránt

érdeklődő

női

és

férfi

célcsoport

körében.

A résztvevő magazinokat az olvasói célcsoport illetve a tartalom alapján választottuk, összesen 173 200
példányban biztosítva az elérést.

Érintett magazinok

Nők Lapja bp-i
példányok
43/22

Meglepetés bp-i
példányok

Best

07/22

Story bp-i
példányok
46/22

47/22

48/22

Megjelenés:
2022.nov.09.

Megjelenés:
2022.nov.09.

Megjelenés:
2022.nov.17.

Megjelenés:
2022.nov.22.

Megjelenés:
2022.dec.01.

Tervezett pld. szám:
13 000

Tervezett pld. szám:
10 600

Tervezett pld. szám:
19 000

Tervezett pld. szám:
11 800

Tervezett pld. szám:
51 000

Nők Lapja Egészség

Marie Claire

11/22

Megjelenés:
2022.okt.26.
Tervezett pld. szám:
67 800

Kiket érünk el a kiadvánnyal?
18-59 éves, városi nők,

30 éven felüli családos

25–49 éves nők, AB

18-59 éves, városi

18-59 éves, városi nők, akik

ABC státuszú, legalább

nők, elsősorban városiak,

státusszal, akik átlag feletti

lakosok, akik

vonzódnak az új dolgokhoz,

középfokú

közép- és felsőfokú

jövedelemmel rendelkeznek,

érdeklődnek a

de a tradicionális értékekhez

végzettséggel, akinek a

végzettséggel, akik

nyitott gondolkodásúak, és

hírességek iránt.

is ragaszkodnak. Nagyon

család a legfontosabb

érdeklődnek az

a világot a nőiességükön

interaktívak, kedvelik a

érték.

egészséges életmód iránt.

keresztül élik meg.

rejtvényeket, játékokat.

18-49, ABC státuszú,
városi nők.

FONTOS SZÁMUKRA A MEGELŐZÉS
Nagyon érdeklik őket az egészséges
életmód/diéta/wellness/fitness (107 AFF)
Gondoskodnak a rendszeres testmozgásról (103 AFF)
Vitaminok, étrend-kiegészítők szedésével aktívan tesznek a
betegségek megelőzéséért (104 AFF)

ODAFIGYELNEK A LELKI ÉS KÜLSŐ
EGYENSÚLYUKRA
Szívesen olvasnak pszichológiai témájú cikkeket (112 AFF)
Sok pénzt költenek piperecikkekre és kozmetikumokra
(110 AFF)
Nagyon érdeklik őket a ruhák/divat (112 AFF), valamint a
szépségápolás (114 AFF) és a vásárlási tippek és tanácsok
(107 AFF)

ÉRDEKLŐDNEK A GYÓGYÍTÁS TÉMA IRÁNT

FONTOS SZÁMUKRA A CSALÁD

Hajlandóak többet is fizetni bizonyos gyógyszerekért, ha tudják,
hogy azok jobban hatnak, mint az olcsóbbak (108 AFF)

A családi vasárnapi ebéd náluk hagyomány (105 AFF)

Hisznek a homeopátiás orvoslásban (113 AFF)
A homeopátiás és vény nélkül kapható gyógyszereket
ugyanolyan hatásosnak gondolják, mint a vényköteles
gyógyszereket
(110 AFF)

A családjuk fontosabb a karrierjüknél (103 AFF)
Hétvégeken rendszerint együtt étkezik a család (109 AFF)
Ügyelnek arra, hogy gyerekeik legalább kúraszerűen
szedjenek valamilyen vitamint (110 AFF)

Tervezik, hogy a közeljövőben kötnek valamilyen biztosítást
(116 AFF)

EGÉSZSÉGTUDATOSAN TÁPLÁLKOZNAK

SZERETIK AZ AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁST

Szeretnek új élelmiszereket kipróbálni (111 AFF)

Nagyon érdekli őket az utazás és nyaralás téma (104 AFF)

Elolvassák az élelmiszercímkéket az összetevők miatt (101 AFF)

Szeretik a szabadságukat távoli helyeken tölteni (111 AFF)

Mindig figyelembe veszik az elfogyasztott ételek kalóriaértékét
(108 AFF)

Forrás: TGI-NOK 2021/1-4, Határozottan egyetért, 25-55 éves, nők és férfiak

Nagyon érdeklik őket a különböző programajánlók (114 AFF)

Tervezett rovatok és mintaoldalak
✓ Megelőzés
✓ Gyógyítás
✓ Táplálkozás
✓ Lélek
✓ Család

✓ Wellness

Főszponzori csomag
A főszponzor megjelenései:
•

B/IV megjelenés

•

Címlapbuborék

•

2/1 SAS felület

•

1 db 1 hetes PR cikk a nőklapja.hu-n

•

A PR cikk megosztása az alábbi social oldalakon:
o Nők Lapja Egészség Facebook poszt
o Nők Lapja Facebook poszt
o Nők Lapja Instagram poszt

o Meglepetés Facebook poszt
o Story Facebook poszt
o Best Facebook poszt
o Marie Claire Instagram Story
•

Grátisz CP megjelenés logóval a beharangozó felületeken,
3 millió Ft értékben (1/8 méretben logóval, termékfotóval)

Totál médiaérték: 11 721 800 Ft

Kiemelt szponzori csomag
A kiemelt szponzor megjelenései:
•

B/II megjelenés

•

2/1 SAS felület

•

1 db 1 hetes PR cikk a nőklapja.hu oldalon

•

A PR cikk megosztása az alábbi social oldalakon:
o Nők Lapja Facebook poszt
o Nők Lapja Instagram poszt

o Nők Lapja Egészség Facebook poszt
•

Grátisz

CP

megjelenés

logóval

a

beharangozó

felületeken, 3 millió Ft értékben (1/8 méretben logóval)

Totál médiaérték: 9 816 800 Ft

A kiadvány cross promo megjelenései
Méret

Lapszám

Megjelenés

Nők Lapja

1/1

2022/42

2022. október 19.

3 675 000 Ft

Nők Lapja Egészség

1/1

2022/10

2022. október 12.

1 190 000 Ft

Marie Claire

1/1

2022/06

2022. október 05.

2 150 000 Ft

Story

1/1

2022/45

2022. november 10.

3 485 000 Ft

Meglepetés

1/1

2022/46

2022. november 15.

1 790 000 Ft

Best

1/1

2022/47

2022. november 24.

2 175 000 Ft

A kiadvány cross promo megjelenésének médiaértéke:

Médiaérték

14 465 000 Ft

A felületek változtatásának jogát fenntartjuk, de a médiaérték garantált. A táblázatban szereplő totál médiaérték a kiadvány megjelenéseinek összértéke,

amelyen a főszponzor és a kiemelt szponzor is megjelenhet 1/8 méretben.

Miért érdemes
a kiadványban hirdetni?
✓ Átfogó
kiadvány,
mely
hasznos,
informatív
és
felhasználóbarát
✓ Releváns tartalmával segítséget nyújt az olvasóknak
a hétköznapokban, így többször kézbe veszik (magas
kontaktusszám)
✓ Költséghatékony elérés
✓ Unikális kiadvány
✓ Célzott elérést és optimális környezetet biztosít az egészség
tematikák iránt érdeklődőket célzó hirdetések számára
✓ Magas vásárlóerővel rendelkező olvasókat ér el

Technikai paraméterek
MÉRET

VÁGOTT

TÜKÖR

KIFUTÓ

2/1 oldal

290x210mm

260x178 mm

300x220 mm

1/1 oldal

145x210 mm

120x137 mm

155x220 mm

1/2 oldal álló

72x210 mm

57x178 mm

82x220 mm

1/2 oldal fekvő

145x102 mm

120x86 mm

155x112 mm

1/3 oldal álló

52x210 mm

37x178 mm

62x220 mm

1/3 oldal fekvő

145x70 mm

120x58 mm

155x80 mm

1/4 oldal fekvő

145x52 mm

120x42 mm

155x62 mm

1/4 oldal din

72x102 mm

57x86 mm

82x112 mm

címlapbuborék

45 mm

MÉRET:145 x 210 mm
PAPÍR: belív: 57 gr. UPM Smart; borító: 130 gr. Royal Roto
KÖTÉSZET: irkafűzve, méretre vágva
TERJEDELEM: 80+4 oldal

Ütemezés

09.19

09.26

Nyersanyag
leadási határidő

Megrendelési
határidő

09.29
Anyagleadási
határidő

10.26
Első megjelenési
dátum

EGÉSZSÉGRE FEL!
Nagyon szépen köszönjük a figyelmet!
Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük keresse bizalommal Central kapcsolattartóját!

