
A lovebrand



NŐK LAPJA  
AZ ONLINE TÉRBEN
2020 tavaszán a több mint 70 éves múltra visszatekintő magazin újabb

mérföldkövéhez érkezett. Hazánk legnépszerűbb hetilapja a digitális

platformon erősíti tovább a márkát. A Nők Lapja erőssége, hogy képes

időről időre megújulni, miközben hű marad értékrendjéhez, és a magas

minőséghez, amit képvisel. Olvasók százezrei számára jelent generációk

óta biztos pontot egy folyamatosan változó világban. 



Tartalmában összhangban a nyomtatott magazinnal

A márkától megszokott hitelesség, szakmaiság és 
személyes hangvétel

Tükrözi a Nők Lapja stabil alapelveit – családcentrikus, 
közösségi, tájékozott, empatikus, magabiztos és nyitott

Rezonál a társadalom változásaira

Az online előnyére építve gyorsabban reagál a világ 
történéseire – kiegészítve ezzel a printet



• 61%-a 30-59 év közötti

• 75%-a nő

• 35%-a diplomás (76%-a közép/felsőfokú 

végzettségű)

• 21%-a Budapesten él (74%-a városi)

• 65%-a ABC státuszú 

AZ OLVASÓK

Forrás: DKT-Gemius, 15+ belföldi közönség, 1-8 hó átlag



ELÉRÉS 
(TELJES SITE)

HETI: 259 000 RU / 438 000 PI

HAVI: 776 000 RU / 1 940 000 PI

NAPI: 43 000 RU / 63 000 PI
Forrás: DKT-Gemius, 15+ belföldi közönség, 2022.Q4 átlag



DINAMIKUS NÖVEKEDÉSBEN

Forrás: DKT-Gemius, 15+ belföldi közönség

2021 2022 2021 2022



NŐIESEBB 
SZÍNVILÁG

FRISSEBB 
MEGJELENÉS



ÚJ ROVATSTRUKTÚRA
Könnyebb navigáció a tartalmak között



KIKAPCSGASZTRÓ AKTUÁLIS

KIEMELT (IDŐSZAKOS) ROVATOK / ALSÓ ROVATSOR

EGÉSZSÉG DIGITÁLIS 
MAGAZIN

DIVAT SZÉPSÉG LAKBERENDEZÉS ZÖLD ASZTROLÓGIA

FIX ROVATOK / FELSŐ ROVATSOR

RETRÓ



TEMATIKUS KÖRNYEZET 
Új rovataink segítségével online is elérhetővé válik a 
printben népszerű tematikus elhelyezés a hirdetői 
tartalmak számára (PR cikkek, branded contentek).



ONLINE 

NŐK LAPJA 360°
MAGAZINE

SOCIAL

147 686 eladott példány

506 000 olvasó
259 000 RU

438 000 PI
hetente

183 ezer Facebook követő

57 ezer Instagram követő

Forrás: Olvasottság: Kantar Hoffmann NOK 2021/Q3 - 2022/Q2
Példányszám adatok: Matesz Print Audit Gyorsjelentés - 2022. III. né. aktívan értékesített pld.
noklapja.hu: Magyarország, DKT-Gemius (15+ belföldi közönség), ezerre kerekített adatok: 2022. Q4
https://www.facebook.com/noklapja / https://www.instagram.com/noklapja 



MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK



Két új tematikus rovatblokkban biztosítunk billboard és

szponzorációs (háttérátszínezés) megjelenési lehetőséget. 

ÚJDONSÁG!

Gasztró, Egészség, Kikapcs

Divat, Szépség, Lakberendezés/Zöld rovatok

TREND

ÉLETMÓD

A bannerek méretei megegyeznek a teljes site billboard és
szponzoráció bannerek méreteivel.



Kikapcs

Gasztró rovat

ÉLETMÓD BLOKK

Egészség rovat

Kikapcs rovat

(utazás, szabadidő, kultúra)



Szépség rovat

TREND BLOKK
Divat rovat

Lakberendezés rovat 

/ Zöld rovat



Leírás 

A címlapon egy héten át megjelenik 
desktopon egy kapu hirdetés 
(háttérátszínezés), mobilon pedig egy 
300x250 px méretű banner

CÍMLAP SZPONZORÁCIÓ



Leírás 

A címlapon egy héten át megjelenik 
desktopon egy 970x250 px méretű 
billboard hirdetés, mobilon pedig egy 
300x250 px méretű banner.

CÍMLAP BILLBOARD



Leírás 

A címlapot és a hirdetői tartalmakat 
kivéve egy héten át a teljes site 
minden oldalán megjelenik desktopon 
egy kapu hirdetés (háttérátszínezés), 
mobilon pedig egy 320x100 px 
méretű szponzorcsík.

TELJES SITE SZPONZORÁCIÓ



Leírás 

A címlapot és a hirdetői tartalmakat 
kivéve egy héten át a teljes site 
minden oldalán megjelenik desktopon 
egy 970x250 px méretű billboard, 
mobilon pedig egy 320x100 px 
méretű szponzorcsík. 

TELJES SITE BILLBOARD



Leírás 

A címlapot és a hirdetői tartalmakat 
kivéve egy héten át a teljes site 
minden cikkoldalán megjelenik 
desktopon egy 640x360 px méretű 
roadblock hirdetés, mobilon pedig egy 
300x250 px méretű mobil banner.

TELJES SITE - ROADBLOCK



Leírás 

Hirdető által biztosított cikktartalom jelenik meg 
Maximum 3500 – 4000 karakteres szöveg (szóközökkel együtt) 
2-3 db kép - méret: 1200 x 900 px
A cikkben több kivezető link is elhelyezhető
A cikkben elhelyezhető képgaléria és/vagy videó
A cikk címe mögött szerepel az (X) jelölés
A cikkben banner megjelenést biztosítunk:
desktopon 970x250 px / mobilon 320x100 méretben

Amennyiben a PR cikk szövegét az ügyfél nem egy az egyben kihelyezhető 
formában küldi, és a szerkesztőségnek kell módosítani/átszerkeszteni, a 
megadott tarifaáron felül 10 000 Ft+áfa szerkesztőségi költséget számítunk fel.
Amennyiben az anyaghoz fotózásra, további képek vásárlására, illetve videó 
készítésére lenne szükség, ezek plusz költsége előzetesen egyeztetendő.

ONLINE PR CIKK



Leírás 

A PR cikk és a szerkesztőségi cikk előnyeit ötvöző, natív megjelenés.
A cikket teljes mértékben a szerkesztőség írja, a cikkhez képeket a 
szerkesztőség választ
A cikk tartalmát a partnerrel előzetesen egyezteti a szerkesztőség
A partner vagy a partner terméke/szolgáltatása megjelenik a cikkben
Az ügyfél neve és 3 szó linkelhető – ehhez link szükséges az ügyféltől
A cikkben elhelyezhető képgaléria és/vagy videó
A cikkben statikus banner megjelenést biztosítunk:
desktopon 970x250 pxbillboard / mobilon 320x100 méretű szponzorcsík
A cikk elején „szponzorált tartalom” felirat jelenik meg
Amennyiben az anyaghoz ügyféligény vagy egyéb okból további képek 
vásárlására, fotózásra, illetve videó készítésére lenne szükség, ezek plusz 
költsége előzetesen egyeztetendő.

BRANDED CONTENT



BRANDINGELT CÍMLAPI DOBOZOS KIEMELÉS

Leírás 

Azonos ügyfél 2 vagy 3 db tartalmi megjelenése (mely lehet PR cikk, branded content, videó, 
podcast) egy héten át egy brandingelt dobozban kerül kiemelésre a nyitóoldalon.



SZERKESZTŐSÉGI CIKKSZPONZORÁCIÓ
A SZÉPSÉG SZEKTOR számára

Leírás 

Sorozatunkban a szerkesztőség az aktuális 
szépségápolási és smink termékekből készít válogatást.
A cikkben egy szponzor számára háttérátszínezést 
(kapuhirdetést) biztosítunk, valamint termékét 
bemutatjuk az adott heti újdonságok között. 
Szponzoráció esetén a cikk elején „szponzorált 
tartalom” felirat jelenik meg.



SZPONZORÁLT RECEPTVIDEÓ

Leírás 

Receptvideót készítünk, melynek elején és végén megjelenik a termékről 
egy vágókép. A videó a partner logójával és szlogenjével ér véget. A 
nőklapja.hu gasztró rovatába egy PR cikkbe ágyazva kerül feltöltésre, ahol 
a recept szöveges leírása is olvasható. Az összetevők felsorolásában 
feltüntetjük márkanévvel a szponzor termékét.

A cikk címe mögött szerepel az (X) jelölés.
Az elkészült cikkben banner megjelenést biztosítunk (desktop 
970x250 px billboard, mobilon 320x100 px szponzorcsík).

A tarifa áron felül minden esetben további 80 ezer Ft technikai 

költség kerül felszámításra.

Mintavideó: https://youtu.be/FYxoNIPXBDw



SZPONZORÁLT TESZT

Leírás 

Maximum 10 kérdés, amit a szerkesztőség állít össze, az 
ügyféllel egyeztetett témában, és tartalommal.
A végén a kitöltő kap egy szöveges kiértékelést, amiben 
elhelyezhető egy brandingelt kapcsolódó kép közvetlenül az 
eredmény szövege alatt.
A tesztcikkben kapubanner elhelyezést biztosítunk.
A tesztet megosztjuk 1 alkalommal a Nők Lapja FB oldalán is.

A tarifa áron felül minden esetben további 100 ezer Ft technikai 

költség kerül felszámításra.



BRANDINGELT ALROVAT

Leírás 

1 hetes brandingelt (logóval ellátott) önálló alrovat
Benne 7 db szponzorált cikk
A megjelenő cikkek előzetesen egyeztetésre kerülnek az ügyféllel
A cikkek „szponzorált tartalom” jelöléssel jelennek meg.
Az alrovatban és a cikkekben kapubanner elhelyezést biztosítunk 
az ügyfél számára

A tarifa áron felül további 200 ezer Ft technikai költséget számítunk 

fel forgalomterelésre, valamint karakterszámtól függően cikkenkénti 

szerkesztőségi költség fizetendő: 3-4000 karakter között: 15.000 

Ft+Áfa, 10 000 karakterig: 30 000 Ft + Áfa



Leírás 

A 15-45 perces podcast beszélgetés előtt és után a partner támogatói 
szpotját helyezzük el
A szpot maximális hossza: 15 másodperc
A szerkesztőséggel történő előzetes egyeztetés alapján megszólalhat 
benne a partnerhez kapcsolódó szakértő/a márka nagykövete, arca /a 
cég képviselője.
A beszélgetés tartalma szintén előzetes egyeztetést igényel, a 
szerkesztőség az oldal célcsoportjához illeszkedő, az érdeklődésükre 
számot tartó témákról, és megközelítésben készíti el az interjút, 
szoros együttműködésben a partnerrel.

TÉMATÁMOGATOTT PODCAST

Minta: https://www.noklapja.hu/noklapja-podcast/2020/11/04/inspiralo-nok-eros-antonia-
musorvezeto-az-egy-csepp-figyelem-alapitvany-vezetoje/



Leírás 

A videó előtt és után a partner támogatói szpotját helyezzük el
A szpot maximális hossza: 30 mp (8 mp után átugorható)
A szerkesztőséggel történő előzetes egyeztetés alapján megszólalhat 
benne a partnerhez kapcsolódó szakértő/a márka nagykövete, arca /a 
cég képviselője
A video tartalma szintén előzetes egyeztetést igényel, a szerkesztőség 
az oldal célcsoportjához illeszkedő, az érdeklődésükre számot tartó 
témákról, és megközelítésben készíti el az anyagot, szoros 
együttműködésben a partnerrel

TÉMATÁMOGATOTT VIDEÓ

Minta: https://www.noklapja.hu/aktualis/2022/04/11/uj-hatoanyag-a-hangyak-ellen/



AJÁNLÓ DOBOZ Nők Lapja Válogatás a magazinos 

termékajánlók mintájára.

• Hetente 3 db (hétfőtől-vasárnapig)
• Kishírek, újdonságok
• Kép - 1200 x 900 px, max. 300 kb.
• Max. 500 karakter kész szöveg/ajánló



ÁRAK



VIDEÓ ÉS PODCAST ÁRAK
GYÁRTÁSI KÖLTSÉGEK, ÉS FONTOS TUDNIVALÓK

Videó:

Ügyféligényre készülő tématámogatott videós tartalom előállítási (gyártási) 
költsége minden esetben előzetes egyeztetést igényel, a részletek 
kidolgozása után kalkulálható pontosan.
Video készítés, vágás, zene, utómunkák alap költsége: ~100-140 000 Ft. 
Az egyéb felmerülő költségek (pl. stylist, speciális technika, smink, fodrász, 
helyszín bérlés, animáció, stb.) további egyeztetés alapján. 

Podcast:

Támogatói szpot: Amennyiben az ügyfélnek nincs kész szpotja, a kiadó        
30 000 Ft felár ellenében vállalja annak elkészítését. Minden esetben 
előzetesen, megrendeléskor egyeztetendő, hogy rendelkezésre áll-e a kész 
anyag. A gyártáshoz a felmondásra kerülő szöveget az ügyfél biztosítja!
Ügyféligényre készülő tématámogatott podcast tartalom előállítási 
(gyártási) költsége: 30 000 Ft
Megrendelési határideje: megjelenés előtt 4 héttel



A márka közösségformáló ereje a magazin után 
már az online térben is

NŐK LAPJA KLUB

• korlátlan digitális hozzáférés tartalmainkhoz
• találkozó újságíróinkkal
• prémium online előadások
• kedvezmény különszámainkra és bookazine-

jainkra
• elővételi jegyvásárlás a Nők Lapja-

koncertekre
• 40% kedvezmény egy kiemelt könyvre
• havonta frissülő prémium-kuponajánlatok
• nyereményjátékokban való részvétel

A klubtagsággal járó előnyök



Köszönjük a 
figyelmet!
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