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SZTÁRMAGAZINOK



A sztármagazinok kategóriáját megteremtve,

1998-ban, elsőként jelent meg a hazai piacon.

Töretlenül az ország legnépszerűbb sztármagazinja,

amely betekintést nyújt a magyar hírességek életébe

és praktikus tanácsokkal segíti női olvasóit.

Célcsoport:

| 18-59 éves, városi nők, akik érdeklődnek a hírességek 

iránt 

USP:

| A legolvasottabb és a legnagyobb példányszámban 

értékesített sztármagazin

Piaci adatok: 

| Periodicitás: heti megjelenés

| CPT: 7 975

Olvasottság:

437 ezer fő
Értékesített példányszám:

73 363 db
Facebook követők: 

204 ezer

A legolvasottabb és a legnagyobb példányszámban 

értékesített sztármagazin

| Forrás: Kantar Hoffmann NOK 2022/1-4

| Példányszám adatok: MATESZ Print Gyorsjelentés 2022 Q4 aktívan értékesített pld. 

| Facebook követők száma: 2022.12.31.

| CPT: 2022-es tarifaárak alapján



| Példányszám adatok: Centrál Médiacsoport Zrt. Terjesztési Osztály (2022)

Az ország legnépszerűbb sztármagazinjának évszakokhoz

igazodó különszámai, amelyekből a nőket leginkább

érdeklő kérdésekre kaphatunk választ, természetesen a

hazai sztárok segítségével.

2022-ben két, tematikus különszámmal is bővítjük a

különszámaink megjelenését.

Célcsoport:

| 18-59 éves olvasók, akik érdeklődnek a hírességek 

iránt

USP:

| Kimagaslóan erős brand, amely biztosítja a magas 

eladott példányszámot és a minőséget

| Magas értékesített példányszám, a kiemelt év végi 

időszakban is

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 7 megjelenés

KÜLÖNSZÁMOK

Story Tavasz, Nyár, Ősz, Tél különszámok
Értékesített példányszám (2022  átlag) 

31 914 db
Story tematikus különszámok

Értékesített példányszám: (2022 átlag)

26 774 db



Az online térben is beerősít a Story magazin! A Central

Médiacsoport piacvezető sztáros hetilapja elindította 2021

novemberében a story.hu-t, amely az olvasók körében is

népszerű kiadvány lapszámainak tartalmát egészíti ki még

több izgalmas fotóval és videós tartalommal, illetve a

belföldi és külföldi celebritások életét bemutató legfrissebb,

naprakész hírekkel.

Célcsoport:

| 18-59 éves, városi nők, akik érdeklődnek a hírességek 

iránt 

Heti RU: 

371 789

| Forrás: Magyarország, DKT-Gemius (15+ belföldi közönség) – teljes site,

| időszak: 2022.12 hét átlag

| Facebook követők száma: 2022.12.31.

Facebook követők: 

204 ezer

Heti PV: 

816 605



• Versenytársainál magasabbra pozícionált

• Modern tervezés, igényes tördelés,  minőségi 

fotók, változatos tartalom

• Igényes és hiteles szórakozás

• Nyitottság a komolyabb témákra

• Barátságos hangnem

Célcsoport:

| 18-49 éves, ABC státuszú, városi nők

USP:

| A prémium sztármagazin, amely a Story után 

kategóriájában a második legolvasottabb

Piaci adatok: 

| Periodicitás: heti megjelenés 

| CPT: 11 387

Magyarország második legolvasottabb és második 

legnagyobb példányszámban értékesített 

sztármagazinja

Olvasottság:

191 ezer fő
Értékesített példányszám:

32 386 db
Facebook követők: 

58 ezer

| Forrás: Kantar Hoffmann NOK 2022/1-4

| Példányszám adatok: MATESZ Print Gyorsjelentés 2022 Q4 aktívan értékesített pld. 

| Facebook követők száma: 2022.12.31.

| CPT: 2022-es tarifaárak alapján



MŰSORÚJSÁGOK



Az ország kedvenc műsormagazinja, a legtöbb

magyar nyelvű tévécsatorna műsorkínálatával és

magazinos tartalmakkal. A televíziós kampányok

remek kiegészítő médiuma, mely támogatott

megjelenések széles spektrumát nyújtja hirdetői

számára.

Célcsoport:

| 18-59 éves, ABC státuszú, városi lakosok

USP:

| A legolvasottabb és a legnagyobb példányszámban 

értékesített piacvezető műsormagazin

| Magazinos tartalma kiváló tematikus kapcsolódási 

lehetőséget biztosít

Piaci adatok: 

| Periodicitás: heti megjelenés

| CPT: 12 040

Az ország legolvasottabb műsorújságaOlvasottság:

272 ezer fő
Értékesített példányszám:

108 002 db

| Forrás: Kantar Hoffmann NOK 2022/1-4

| Példányszám adatok: MATESZ Print Gyorsjelentés 2022 Q4 aktívan értékesített pld.

| CPT: 2022-es tarifaárak alapján



A Kétheti RTV Műsormagazin megbízható minőséget

nyújt kedvező áron. A hirdetések rugalmas

elhelyezésének köszönhetően a hirdetett termék,

vagy szolgáltatás hatékonyabban jut el

célközönségéhez.

Célcsoport:

18-59 éves városi nők és férfiak

USP:

| Magas példányszám mellett költséghatékony 

hirdetési árak

Piaci adatok: 

| Periodicitás: kétheti megjelenés

| CPT: 7 406

Alacsony árfekvésű kétheti műsormagazin

Olvasottság:

106 ezer fő
Értékesített példányszám:

41 903 db

| Forrás: Kantar Hoffmann NOK 2022/1-4

| Példányszám adatok: MATESZ Print Gyorsjelentés 2022 Q4 aktívan értékesített pld.

| CPT: 2022-es tarifaárak alapján



| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022. Q4  átlag)

A Heti TV Újság 2011 novembere óta tagja a Central

Médiacsoport műsorújság portfóliójának, amely egy

árbarát alternatívát jelent, mind az olvasóknak, mind

pedig a hirdetőknek a műsorújságok piacán.

Célcsoport:

| 30-59  éves nők és férfiak

USP:

| Lehetőség nagyméretű címlaphirdetés elhelyezésre 

és költséghatékony megjelenésre

Piaci adatok: 

| Periodicitás: heti megjelenés

Alacsony árfekvésű heti műsormagazinNyomott példányszám:

14 000 db



Női lapcsoport



A Nők Lapja magazin sokoldalú, hiteles, aktuális és

olvasmányos tartalmának köszönhetően nők százezreit éri

el. A folyamatosan változó világban állandó értékrendet

képvisel, melynek középpontjában a család áll.

Célcsoport:

18-59 éves, városi nő, ABC státuszú, legalább középfokú

végzettséggel, akinek a család a legfontosabb érték

USP:

| A Nők Lapja a legnagyobb példányszámban

értékesített és egyben a legolvasottabb nyomtatott

magazin a piacon.

| Hiteles tartalom, értékes márka minden korosztály

számára

Piaci adatok: 

| Periodicitás: heti megjelenés

| Facebook: napi 10-20 poszt

| CPT: 7 424

A legnagyobb tradícióval rendelkező női heti tömeglap 

Olvasottság:

495 ezer fő
Értékesített példányszám:

142 043 db
Facebook követők: 

183 ezer

| Forrás: Kantar Hoffmann NOK 2022/1-4

| Példányszám adatok: MATESZ Print Gyorsjelentés 2022 Q4 aktívan értékesített pld.

| Facebook követők száma: 2022.12.31.

| CPT: 2022-es tarifaárak alapján

Instagram követők: 

57 ezer



Nyomtatott formában és online is elérhető Magyarország

első számú magazinja, a Nők Lapja. Az online platform

előfizetői sok egyéb extra tartalom mellett digitális

formában olvashatják a hetilap és különszámainak cikkeit a

felületen.

A közérdekű, unikális és izgalmas témákról szóló

anyagokat, érdekes emberi sorsokat bemutató riportokat

és podcastokat a nyomtatott és digitális lap

szerkesztősége közösen készíti. A nőklapja.hu a Central

Médiacsoport első online előfizetéses terméke.

Célcsoport:

35 év feletti, felsőfokú végzettségű , nagyvárosi nő. A

család és a társas kapcsolatok a legfontosabbak számára.

Felelősséget vállal környezetéért, tudatosan vásárol,

elkötelezett, aktív a közösségi térben.

Az első paywall modellel működő női oldal a hazai 

piacon.

Heti RU: 

212 658

| Forrás: Magyarország, DKT-Gemius, 2022.12.

| Facebook követők száma: 2022.12.31.

Facebook követők: 

183 ezer

Heti PV: 

362 001

Instagram követők: 

57 ezer



A Meglepetés magazin több, mint 25 éve a női

hetilappiac megbízható és stabil szereplője. Színes és

interaktív női hetilap, mely a rugalmas szerkesztőségi

háttérnek és a szezon aktualitásaihoz igazított 8-10

oldalas tematikus összeállításoknak köszönhetően széles

körben biztosít hirdetési lehetőségeket.

Célcsoport:

| 18-59 éves, városi családos nők, akik vonzódnak az új

dolgokhoz, de a tradicionális értékekhez is

ragaszkodnak. Nagyon interaktívak, kedvelik a

rejtvényeket, játékokat.

USP:

| Széleskörű elérés a jól aktivizálható, interaktív olvasók 

körében

Piaci adatok: 

| Periodicitás: heti megjelenés

| CPT: 7 920

Színes és interaktív női hetilap, sztárokkal, 

aktualitásokkal 
Olvasottság:

226 ezer fő
Értékesített példányszám:

53 204 db
Facebook követők:

61 ezer

| Forrás: Kantar Hoffmann NOK 2022/1-4

| Példányszám adatok: MATESZ Print Gyorsjelentés 2022 Q4 aktívan értékesített pld.

| Facebook követők száma: 2022.12..31.

| CPT: 2022-es tarifaárak alapján



Glossy lapcsoport



Nyomott példányszám: :

12 000 db
Facebook követők: 

114 ezer

Karakteres prémium glossy magazin, amely a kifinomult

érzékkel és saját stílussal rendelkező, tájékozott nők első

számú magazinja. Tágítja a kulturális érzékenységet,

fontos társadalmi kérdésekről szóló írásokat közöl.

Megszólít, megszépít, felöltöztet, megérint.

Célcsoport:

| 25-49 éves nők, AB státusszal, akik átlag feletti

jövedelemmel rendelkeznek, nyitott

gondolkodásúak és a világot a nőiességükön

keresztül élik meg.

USP:

|  Prémium olvasótábor kiemelkedően magas 

vásárlóerővel.

|  Szociálisan érzékeny, a társadalmi felelősségvállalásra      

nyitott olvasók.

|  Erős nemzetközi háttér: 34 nemzetközi kiadás,  

18 nyelven 54 millió eladott példányszám évente 

világszerte, 16 millió olvasó havonta

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 8 megjelenés

| Facebook:  130-140 poszt hetente

| Insta: 35-40 poszt havonta

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022. átlag)

| Magyarország, DKT-Gemius, 2022.12.

| Facebook és Instagram követők száma: 2022.12.31.

heti RU:

518 602
Instagram követők: 

35 ezer



Nyomott példányszám: :

6 500 db
Az élet minden területén megvalósítható a mindfulness,

azaz a tudatos jelenlét. Önazonosság, közösségépítő

kultúra, holisztikus szépségterápia, slow fashion, etikus

diéta – együtt tanulunk, fejlődünk, befelé figyelünk.

A Marie Claire Mindfulness különszáma a

fenntarthatóságot és a tudatos jelenlét témaköröket járja

körbe az élet minden területén. Segít olvasóinak

magukra, a közvetlen környezetükre figyelni.

Célcsoport:

| 25-49 éves nők, AB státusszal, akik átlag feletti

jövedelemmel rendelkeznek, nyitott

gondolkodásúak és a világot a nőiességükön

keresztül élik meg.

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 1 megjelenés

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022)



Értékesített példányszám:

13 640 db

Évente négy alkalommal, a nagy nemzetközi

márkamagazinok színvonalán megjelenő, ugyanakkor

magyar életstílust közvetítő glossy magazin, mely egyedi

„hungarikum” a hazai lappiacon. Releváns és hiteles

magyar tartalmat nyújt irodalmi jellegű, igényes

olvasmányokkal annak a nőnek, aki tud és mer álmodozni.

Célcsoport:

| 25-55 éves közép- vagy felsőfokú végzettségű, 

városi, ABC1 státuszú, intellektuálisan nyitott, jól 

tájékozott nők.

USP:

| Releváns és hiteles magyar tartalom irodalmi jellegű, 

igényes olvasmányokkal

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 4 megjelenés

| Forrás: Kantar Hoffmann NOK 2022/1-4 

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési Osztály (2022 átlag)



Nyomott példányszám:

12 500 db
2018-ban újabb különszámmal jelentkezett a Nők Lapja,

hazánk legerősebb magazin brandje. A

gerincberagasztott glossy kivitelben megjelenő kiadvány

a hetilap olvasótáborának egyik legerősebb bázisát

célozza meg, a 40 év feletti nőket, akik már családdal,

stabil egzisztenciával rendelkeznek, és emellett

szeretnék kihozni magukból nőként is a maximumot. A

különszám évente két alkalommal jelenik meg.

Célcsoport:

| 40+ AB státuszú városi nők

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 2 megjelenés; májusban és októberben

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022 átlag)



Nyomott példányszám:

24 000 db
A tavaszi időszak számtalan izgalmas téma

feldolgozására ad lehetőséget mind tartalmilag,

mind vizuálisan, ezért márciusban Nők Lapja Tavasz

címmel ismét glossy kivitelű különszámmal

jelentkezik a márka. A magazin a Nők Lapjától

megszokott stílusban, hosszabb hangvételű

írásokkal, praktikus dekorációs ötletekkel, ízletes

receptekkel, és egy Húsvéttal foglalkozó kiemelt

tartalmi blokkal készül az olvasóknak, hogy velünk

együtt hangolódjanak az ünnepre, és erre a

különleges évszakra.

Célcsoport:

| 25-49 városi ABC státuszú

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 1 megjelenés

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022)



Nyomott példányszám: (Tél)

27 000 db
Nyomott példányszám: (Nyár)

49 000 db

Olvasmányos tartalom, igényes kivitelben a 

nyári és téli kikapcsolódáshoz.

Célcsoport:

| 18-49 városi nők, akik tartalmas 

szórakozásra vágynak

USP:

| Glossy minőségű környezet hirdetésének

| Kiemelkedő ár-érték arány

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évente 2 megjelenés

(június és november)

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022)



Nyomott példányszám:

50 000 db
Prémium kiadványunk az adventi készülődéshez ad

inspirációt, és hasznos tippeket az olvasóknak. A Nők

Lapja Adventben olvasmányos és szolgáltató

tartalmainkkal mindent körbejárunk, ami az ünnephez

kapcsolódik: ajándékötletek, karácsonyi menüsorok,

lakásdekoráció, utazás.

Célcsoport:

| 18-49 városi nők, akik tartalmas szórakozásra vágynak

USP:

| Glossy minőségű magazin, amely kiváló hirdetési 

környezetet biztosít

| Magas értékesített példányszám, a kiemelt év végi 

időszakban

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 1 megjelenés (november)

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022)



Otthon lapcsoport



Nyomott példányszám:

10 000 db
A Nők Lapja Enteriőr hasznos ötletekkel, inspiráló

fotókkal segíti olvasóit, hogy otthonukat kisebb-

nagyobb változtatásokkal még szebbé varázsolják.

Célcsoport:

| 18-49 városi AB nő

USP:

| Glossy kivitelének köszönhetően hirdetése magas 

minőségű környezetbe kerül 

| Kiemelkedő ár-érték arány

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 2 megjelenés, áprilisban és 

októberben

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022 átlag)



Nyomott példányszám:

23 000 db
A Nők Lapja Kert és Virág a hasznos tanácsok mellett

hangulatos, inspiráló fotókkal nyújt sokszínű tartalmat

a kertészkedésre és növényápolásra nyitott

olvasóinak.

Célcsoport:

| 18-49 városi AB nő

USP:

| Glossy kivitelének köszönhetően hirdetése magas 

minőségű környezetbe kerül 

| Tematikájából adódóan márciustól egészen 

augusztusig megvásárolható a magazin

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 1 megjelenés, márciusban

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022)



Életmód lapcsoport



Sokrétűen közelíti meg az egészséggel kapcsolatos témákat,

és igényes feldolgozásban nyújt segítséget az egészséges

életvitel mindennapi megvalósításához.

Célcsoport:

| 30 éven felüli családos nők, elsősorban városiak,

közép- és felsőfokú végzettséggel, akik érdeklődnek

az egészséges életmód iránt.

USP:

| Véleményformáló női célcsoportot megszólító 

magazin

| Szakmailag hiteles olvasói és hirdetői körökben 

egyaránt

Piaci adatok:

| Periodicitás: évente 9 lapszám

| CPT: 17 246

A leghitelesebb egészség magazin, ami 

szegmensében piacvezetőOlvasottság:

68 ezer fő
Nyomott példányszám:

14 000 db
Facebook követők:

18 ezer 

| Forrás: Kantar Hoffmann NOK 2022/1-4

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022 átlag)

| Facebook követők száma: 2022.12.31.

| CPT: 2022-es tarifaárak alapján



Szórakozás lapcsoport



Nyomott példányszám:

32 000 db
A Nők Lapjától megszokott hitelességgel és

alapossággal dolgozza fel az ezotéria témakörét.

Célcsoport:

| 18-59 éves városi nők, akik nyitottak az 

asztrológiára és ezotériára

USP:

| Hasznos, praktikus, a hétköznapokban is 

alkalmazható tanácsok. 

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 6 megjelenés

Facebook követők:

25 ezer

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022 átlag)

| Facebook követők száma: 2022.12.31.



Nyomott példányszám:

44 500 db
A Meglepetés nyári Nők és Nyár különszáma egy igazán

tartalmas lap, amely számos női rovatával, hosszabb

írásaival tökéletes kikapcsolódást nyújt szabadidőben,

nyaralás alatt.

Célcsoport:

| 18-59 nők, akiknek fontos a család, érdeklik a nőket nap, 

mint nap foglalkoztató témák

USP:

| Változatos tematikájából fakadóan számos 

témakapcsolódási lehetőség

| Költséghatékony hirdetési megjelenés

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 1 megjelenés, májusban

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022)



Gasztro lapcsoport



A Nők Lapja Konyha szakmai hitelességét elismert

szakácsok, gasztrobloggerek és 100%-ban kipróbált

receptjei erősítik.

Célcsoport:

| 25-55 éves ABC társadalmi státuszú, családos nők,

akik érdeklődnek a gasztronómia iránt

USP:

| Piacvezető klasszikus gasztro magazin, nagyszerű

kapcsolódási lehetőségekkel nem csak az élelmiszer

szektor hirdetőinek

| Tematikájából adódóan az olvasók gyakrabban és

hosszabb ideig veszik kézbe.

Piaci adatok: 

| Periodicitás: havi megjelenés

| CPT: 13 778

Piacvezető a klasszikus gasztronómiai magazinok között

Olvasottság:

90 ezer fő
Nyomott példányszám:

31 000 db
Facebook követők:

40 ezer

| Forrás: Kantar Hoffmann NOK 2022/1-4

| Példányszám adatok: Centrál Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály (2022 Q4 átlag)

| Facebook követők száma: 2022.12.31.

| CPT: 2022-es tarifaárak alapján



Értékesített példányszám:

21 631 db

A Nők Lapja Konyha 2014-ben indította el prémium

minőségű különszámát, a Nők Lapja Konyha

Desszertet, mely idén is 2 lapszámmal jelenik meg.

Célcsoport:

| 25-55 éves ABC társadalmi státuszú, családos nők,

akik érdeklődnek a gasztronómia iránt

USP:

| Célzott elérést, kiemelkedő tematikus kapcsolódást

biztosít a szektor hirdetői számára

| Tematikájából adódóan az olvasók gyakrabban és

hosszabb ideig veszik kézbe.

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi 2 megjelenés, márciusban és 

novemberben

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály, 2022. I. félév átlag 



Férfi lapcsoport



A világ első számú ismeretterjesztő magazinja.

A színvonalas és igényes, szellemi kalandokra éhes olvasók

lapja, látványalapú és hiteles. Párhuzamosan az amerikai

kiadással megjelenteti annak legtöbb riportját, valamint

hangsúlyt fektet a magyar anyagok összeállítására is.

Célcsoport:

| 18-49 éves, közép vagy felsőfokú végzettségű, AB

státuszú, városi olvasók, akik érdeklődnek a

természettudományos és ismeretterjesztő témák

iránt.

USP:

| A TOP10 világmárka egyike: 33 országban 37 nyelven

| 60 millió olvasó világszerte

| Egyedülállóan magas, 70% feletti előfizetői arány

Piaci adatok: 

| Periodicitás: havi megjelenés

| CPT: 11 860

Olvasottság: 

172 ezer fő
Értékesített példányszám:

17 452 db
Facebook követők:

404 ezer

| Forrás: Kantar Hoffmann NOK 2022/1-4 

| Példányszám adatok: MATESZ Print Gyorsjelentés 2022 Q4 aktívan értékesített pld.

| Látogatottság: Magyarország, DKT-Gemius, 2022.12

| Facebook és Instagram követők száma: 2022.12.31.

| CPT: 2022-es tarifaárak alapján

Heti RU: 

27 693
Instagram követők: 

56 ezer



A Vezess Katalógusról:

Idén novemberben újra megjelenik a Vezess Katalógus,

amiben a 2023-as év minden autós újdonságról, közel

3000 autómodellről beszámolunk.

A Katalógusban elérhetőek továbbá a világ minden tájáról

összegyűjtött autótípusok és modellek részletes műszaki

adatai is. Az informatív anyagokat különleges

autótesztekkel színesítjük, amelyekben a piacra érkező

legfrissebb, legizgalmasabb autókat mutatjuk be az

olvasóknak.

Célcsoport:

| 18-49 éves, közép vagy felsőfokú végzettségű, ABC 

státuszú, aktív, fizetőképes férfi olvasók, akik érdeklődnek             

a gépjárművek és a vezetéssel kapcsolatos témák iránt. 

Piaci adatok: 

| Periodicitás: évi egy megjelenés 

Olvasottság: 

140 ezer fő
Értékesített példányszám:

20 899 db
Facebook követők:

380 ezer

| Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési Osztály (2022)

| Látogatottság: Magyarország, DKT-Gemius, 2022.12

| Facebook és Instagram követők száma: 2022.12.31.

Heti RU: 

59 891
Instagram követők: 

54 ezer

YouTube feliratkozók:: 

84 000
Instagram követők: 

15 ezer

Website látogató/hó: 

1 839 000 fő
Nyomott példányszám:

7 000 db
Facebook követők:

279 ezer



Tervezzen a 

CENTRAL MAGAZINOK

applikációval! 

Töltse le most 

Android vagy iOS

mobiltelefonjára!

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.centralmediacsoport.centralmagazinok
https://itunes.apple.com/hu/app/central-magazinok/id1421661211?l=hu&mt=8


KÖSZÖNJÜK 
A FIGYELMET!
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