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A Marie Claire online kiadványa, a marieclaire.hu
elgondolkodtató, inspiráló, releváns és
szórakoztató tartalmat kínál, középpontjában a
modern, stílusos, független, világra nyitott nő áll.

A marieclaire.hu a társadalmi témák iránt fogékony,
ugyanakkor a divat és szépség iránt

maximálisan

elkötelezett nőket érdeklő témákat dolgoz fel.

A

tartalmas,

magazinja,

a brand

intelligens,

stílusos

nők

online

akik szeretnék megélni a világ kínálta

lehetőségeket,

és

akik

tisztában

tehetségükkel és értékükkel.

vannak

saját

A marieclaire.hu olvasó intelligens, ambiciózus, nyitott
gondolkodású nő.
Érdekli a divat, és követi is. Városban él, magas
végzettséggel és széles érdeklődési körrel rendelkezik.
Az átlagosnál magasabb jövedelmű, szenvedélyesen
szereti a divatot, és szeret vásárolni. Az emberi
kapcsolataira nagy gondot fordít.
A marieclaire.hu iránymutatást ad, hogyan lehet valaki
egyszerre tájékozott, kifogástalan külsejű, sikeres és
kiegyensúlyozott.
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# ÁTLAG FELETTI JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ

rovatok

szépség

életmód

riporter

divat
Lenyűgöző és ámulatba ejtő divat, amely
a hétköznapi öltözködésünkre nézve is
útba igazít, hasznos tanácsokkal lát el,
és ízlést formál – mindezt igényes
vizuális környezettel, olvasóbarát
megjelenéssel.

Hasznos ötletek, javaslatok, szakértői
tippek, igényes fotókkal, illusztrációkkal.

Segít az aktuális divatirányzatok
értelmezésében, ötletet ad, hogyan
tudjuk a legjobb hatást elérni a
mindennapi ruhadarabok és egy-két jól
megválasztott, neves divattervező által
készített egyedi darab kombinációjával.

A hasznosat a széppel kombinálva segítünk
a tökéletes külső kialakításában.

Szépségtanácsok a szépségápolás minden
területét érintően, a legújabb termékek és
technológiák bemutatása.

Tartalmas, magas szakmai színvonalú
riportanyagok. Oknyomozó riportok és
beszámolók a nők életéről, amelyek
merőben szokatlan szemszögből
közelítenek meg egy-egy témát, és új
perspektívákat tárnak fel.
Helyi és nemzetközi társadalmi
kampányok, a mindennapi életről szóló
cikkek női szemszögből.
Megható személyes történetek, hírességek
és érdekességek, exkluzív fotók.

Nemzetközi trendek bemutatása a
magyar olvasók igényeihez igazítva,
megvalósítható és hasznos ötletek.
Hazai és nemzetközi utazási célpontok
és belső terek látványos fotóanyagokkal,
modern konyhaművészeti irányzatok és
érdekes személyiségek bemutatása.

A marieclaire.hu naponta

21 000

egyedi felhasználót
ér el a célcsoportjában
99 000
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és naponta

33 000
oldalletöltést
generál

Forrás: DKT-Gemius 2020.12. (15+ belföldi közönség, pc, mobil, tablet) | Facebook, Instagram: 2021. január; adatok ezerre kerekítve

popsite-ból népszerű online magazin
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Új Gemius metódus
szerinti mérés

1 700 000
1 500 000
1 300 000
1 100 000
900 000
700 000
500 000
300 000
100 000

A tartalmi feltörekvés éve: 2019-től a marieclaire.hu oldalára saját tartalmak készülnek.

Forrás: DKT-Gemius 2019.01-2020.12. (15+ belföldi közönség, pc, mobil, tablet)

megjelenési lehetőségek

szerkesztőségi cikk

Hirdetői megjelenés:

•

970x250 px billboard megjelenés a cikken egy hétig

•

mobilon külön kreatív méret

leteszteltük cikk

Hirdetői megjelenés:

•

970x250 px billboard megjelenés a cikken egy hétig

•

mobilon külön kreatív méret

szerkesztőségi videó

Hirdetői megjelenés:

•

Termékelhelyezés vagy támogatói megjelenés a Marie Claire
Hungary YouTube csatornáján publikált videóban

•

A videóhoz kapcsolódó cikkben 970x250 px billboard megjelenés
(mobilon külön kreatív méret) egy hétig

•

A videóhoz kapcsolódó cikk megosztása a Marie Claire
Magyarország Facebook oldalán

•

A videóhoz kapcsolódó cikk megosztása a Marie Claire
Magyarország Instagram oldalán

BOVARYNÉ MÁSIK ÉLETE
KULTURÁLIS HANGJÁTÉK

Milyen élete lehetne ma, a 21. századi Budapesten

Gustave Flaubert tragikus sorsú nőalakjának,
Bovarynénak? Vajon mit gondolna a kor
legfontosabb társadalmi kérdéseiről? Mit szólna az
aktuális divathoz? Milyen könyveket olvasna és
melyik lenne a kedvenc kiállítása? Ilyen

kérdésekre keresi a választ a havonta jelentkező
podcastunk, a Bovaryné másik élete.
A podcast műsorvezetője Szederkényi Olga.

NYUGIMESE PODCAST

Mindannyiunknak szüksége van a mesékre, főleg a
bizonytalan időkben, ezért a Marie Claire
szerkesztősége színészeket és kulturális
nagyköveteket kért meg, hogy olvassanak fel egyegy (vagy akár több) olyan történetet, ami
szerintük segíthet egy kicsit kiszakadni néhány
percre a valóságból.

desktop és mobil hirdetési tarifák
Megjelenés típusa

Rovat

Felület
Billboard (970x250)

750 000 Ft

Billboard pushdown/takeover (970x250<970x500)

930 000 Ft

Dupla billboard (970x400)

1 000 000 Ft

Dupla billboard videóval (970x400)

1 000 000 Ft

Half page (300x600)

750 000 Ft

Half page takeover (300x600<600x600)

930 000 Ft

Háttérátszínezés
Sztenderd hirdetés
Teljes

Különleges hirdetés

Heti ár

1 000 000 Ft

Medium rectangle (300x250)

584 000 Ft

Medium rectangle cikkben (300x250)

444 000 Ft

Medium rectangle takeover (300x250<600x250)

680 000 Ft

Roadblock (640x360)

750 000 Ft

Dupla roadblock (640x600)

1 000 000 Ft

Dupla roadblock videóval (640x600 + YT)

1 000 000 Ft

Super leaderboard (970x90)

584 000 Ft

Super leaderboard pushdown/takeover
(970x90<970x180)

680 000 Ft

Big roadblock cube (640x600)
Video roadblock (640x360 + YT vid)

1 000 000 Ft
820 000 Ft

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az Áfát.
Bővebb információért, illetve rovatoldali árainkért keresse Central kapcsolattartóját vagy írjon az internetsales@centralmediacsoport.hu címre.

köszönjük a figyelmet!

