
“ 
Különleges 

és támogatott  

megjelenési 

lehetőségek 
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Az ilyen típusú megjelenés  azáltal erősíti  

márkakommunikációját, hogy az újság szerkesztett 

a hirdető 

részeként 

tisztán reklám jellegű, jelenik meg.   

a kiadvány  

szerkesztett. 

A  megjelenés  

stílusának  

Kizárólag 

megfelelő, 

szöveges 

szerkesztők 

háttéranyagot 

viszont  

által  

kérünk 

ügyféltől, nem készre írt szöveget. 

A szerkesztőség írja. 

Szerepelhet a felületen: 

• logó, szlogen 

• a termék fotója 

Kötelező elem: 

'PROMÓCIÓ' vagy ‘KÜLÖNLEGES HIRDETÉSI ÖSSZEÁLLÍTÁS felirat 

S.A.S. 

• S.A.S. Melléklet (több oldalas összeállítás) 

• Klasszikus  

(szöveges) S.A.S. 

• WERK S.A.S. 

• Bazár S.A.S. 

• Recept S.A.S. 

• Interjú S.A.S. 

• Horoszkóp S.A.S. 

• Teszt S.A.S. 

Típusai: 

További információ és ajánlatkérés esetén keresse kapcsolattartóját vagy a írjon nekünk:  

magazinhirdetes@centralmediacsoport.hu 

mailto:magazinhirdetes@centralmediacsoport.hu


Klasszikus S.A.S. 

Brief alapján készül a küldött háttéranyagból. 

 

Lehetőségek: 

• Nyitókép (szükséges) 

• Logó, termékfotó 

• Igény esetén szakértő megszólaltatása 

Minden információ, üzenet megjeleníthető, amit az  

ügyfél igényel, az adott lap stílusához és  

layoutjához igazodva. 
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Werk S.A.S. 

A szerkesztőség készíti a fotókat (előtte-utána,  

werk fotók), fotós, sminkes, fodrász és igény  

esetén stylist közreműködésével. 

A szöveget az újságíró írja a kapott háttéranyag  

felhasználásával. 
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Bazár S.A.S. 

Egyszerre több termék jelenik meg. 

 

Típusa: 

• ugyanattól az ügyféltől több termék 

• vagy valamilyen téma vagy design alapján összeválogatott  

termékcsoportban elhelyezett ügyfél termék(ek) 

A SAS bazárban megjelenő nem ügyfél termékek kiválasztása a  

szerkesztőség kompetenciája, hogy a lap stílusának és az  

olvasók érdeklődési körének megfelelő anyag készüljön. 
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S.A.S. melléklet 
(több oldalas összeállítás) 

- P É L D A  - 
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S.A.S. melléklet 
(több oldalas összeállítás) 

- P É L D A  - 
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Keresztrejtvény 

szponzoráció 

Egyéb S.A.S. 
- P É L D A  - 

 
Interjú S.A.S. 
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Egyéb S.A.S. 
- P É L D A  - 

Recept S.A.S. 

További információ és ajánlatkérés esetén keresse kapcsolattartóját vagy a írjon nekünk:  

magazinhirdetes@centralmediacsoport.hu 

mailto:magazinhirdetes@centralmediacsoport.hu


Rovatszponzoráció 

A hirdető a számára releváns, 

szerkesztőségi tartalmat 

non branded, 

változtatás 

független 

nélkül 

szponzorálhatja. Minimum 1/1 felület szponzorálható. 

 

Az 1/8 felületű szponzorációs csíkban logó és szlogen 

és/vagy leírás mellett megjelenhet a termék(ek) fotója is. 

A rovatszponzorációs csíkot a szerkesztőség állítja össze.  

Kötelező a cikk végén vagy a rovatszponzorációs csíkban  

feltüntetni: „ A rovatot szponzorálta XY cég” 

kizárható  

és mértékű 

Csak olyan tartalom támogatható, amely 

• tárgyilagos, adatközlő jellegű 

• és/vagy amely cikknél/tartalomnál egyértelműen  

az olvasó számára is a támogató jellegű  

befolyása a tartalomra nézve. 

Ez a megjelenési forma minden lapunkban megvalósítható, kivéve licence lapjainkat  

(Marie Claire, Elle, Cosmopolitan, National Geographic és mellékleteik) 

Non-branded 
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Fontos információk: előzetesen részletes téma  

és tematika egyeztetésre van szükség! 



téma 

Fizetett támogatási lehetőség. 

Az ügyfél hirdetésének megjelenése releváns  

mellé pozícionálva. 

Kötelező feltüntetni: 

„ A rovatot támogatta az XY (logo) termék/cég” 

A tématámogatott anyagban az ügyfél által jelzett,  

számára fontos témát, területet súlyozottabban 

vesszük figyelembe. Lehetőséget biztosítunk logó 

elhelyezésére a támogatott   

A szerkesztőségi anyag 

szövegben. 

színvilága illeszkedhet 

a kreatív vagy a hirdető termék /cégarculatához.  

Tématámogatások darabszám szabályozása 

1 egy adott szektor azonos témájáról 

alkalom/lapszám 

azonos téma ismétlése: 3 havonta lehetséges 1
4 

Tématámogatás 
(non branded) 

Ez a megjelenési forma minden lapunkban megvalósítható, kivéve licence  

lapjainkat (Marie Claire, Elle, Cosmopolitan, National Geographic és  

mellékleteik) 
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Olyan szöveges tartalom, amelyben a szöveg  

részaránya meghaladja az 50%-ot. 

Lay-outja és betűtípusa elkülönül a  

szerkesztőségi tartalomtól Teljes egészében a 

hirdető készíti.* 

Kötelező elem: 

'HIRDETÉS' felirat, amely  

nagy betűvel,vízszintesen 

elkülönülten helyezkedik 

12-es  betűmérettel,  

a PR  cikktől  jól  

el.  A PR cikket 

minimum 1 pontos keretbe kell foglalni. 

*amennyiben az ügyfél nem tudja megoldani PR cikkének  

tördelését, úgy kiadónk ebben segítséget nyújt 
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PR cikk 

További információ és ajánlatkérés esetén keresse kapcsolattartóját vagy a írjon nekünk:  

magazinhirdetes@centralmediacsoport.hu 

mailto:magazinhirdetes@centralmediacsoport.hu


“ 
Köszönjük szépen  

a figyelmet! 


