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SITE 

Lélegzetelállítóan látványos és érdekes, exkluzív képek 

és cikkek Földünkről, a világegyetemről, természetről, 

élővilágról és az emberiségről, és természetesen a 

mindennapi életünket befolyásoló technikai újdonságokról 

egy igazi, ikonikus világmárkától. 



A magazin az 1888-ban alapított National Geographic 

társaság, a világ első számú tudományos és oktató 

non-profit szervezetének a kiadásában jelent meg 

először, ma már 39 országban érhető el. 

Témák 

társadalomtudomány | technikai újítások | 

immunterápia | géntechnológia | informatika | űrkutatás 

| környezet | természetvédelem 

MAGAZIN 



Instagram 

35 000 követő 

Facebook 

431 ezer kontaktus / hó 

92 ezer olvasó 

277 ezer RU  /  hó 

641  ezer PI /  hó 

Magazin Site 

334  ezer követő 

Forrás: Kantar Hoffman NOK, 2019/1-4  fizetős havilapok;  DKT - Gemius 2020/09 (15+ belföldi közönség, total platform), 

Facebook, Instagram 2020. szeptemberi állapot 

ELÉRÉS 



Nő 

43% 
Férfi 

57% 

Forrás: DKT - Gemius 2020/09 (15+ belföldi közönség, total platform); 

 TGI-NOK  2019/1-4, National Geographic magazin olvasótáborát vizsgálva 

Márkahű, egyre fiatalabb olvasótábor 

Az előfizetői arány kiemelten magas (72%)  

és 10 év alatt csak 5 évvel nőtt az olvasók 

átlagéletkora! 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 26 ezer (165 AFF) 

Városi: 105 ezer (119 AFF) 

AB státuszú: 38 ezer (178 AFF) 

Fogyasztói elit olvasó: 13 ezer (238 AFF) 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 29% 

Városi: 65% 

AB státuszú: 23% 

Budapesti: 28 ezer (149 AFF) 

18-49 éves: 59% 

Vállalkozó, vezető beosztású vagy szellemi 

foglalkoztatású: 23%  

Site Magazin 

EXKLUZÍV OLVASÓTÁBOR 



Tudomány 

A világot mozgató technikai és 

tudományos érdekességek, 

innovációk megismertetése és 

megértetése. 

 

innováció | kulisszatitkok | future | 

tech | smart home | gasztro 

ROVATOK 



Kultúra 

Rovatunkban a múlt és a 

világtörténelem eseményeit, 

kulturális történéseit mutatjuk be a 

hétköznapi embernek. 

 

kiállítások | filmek | szórakoztató és 

kulturális programok 

ROVATOK 



Föld 

Földünkkel kapcsolatos érdekességek, 

tudományos cikkek.  

 

környezetszennyezés | innováció | 

fenntartható jövő | megújuló energia  

ROVATOK 



Természet 

Hazai és külföldi viszonylatban 

beszámolók és különlegességek a 

minket körülvevő élővilágról és 

klímáról. 

 

időjárás | környezet | állatvilág 

ROVATOK 



Display bannerzónák 

HIRDETÉSI FELÜLETEK 

970x250 

300x600 



DESKTOP HIRDETÉSI TARIFÁK 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az Áfát. 

Bővebb információért, illetve rovatoldali árainkért keresse Central kapcsolattartóját vagy írjon az internetsales@centralmediacsoport.hu címre. 

Megjelenés típusa Rovat Felület Heti ár 

Sztenderd hirdetés 

Teljes 

Billboard (970x250) 480 000 Ft 

Half page (300x600) 480 000 Ft 

Medium rectangle (300x250) 380 000 Ft 

Medium rectangle takeover(300x250<600x250) 480 000 Ft 

Roadblock (640x360) 480 000 Ft 

Super leaderboard (970x90) 380 000 Ft 

Super leaderboard pushdown/takeover 

(970x90<970x180) 
480 000 Ft 

Különleges hirdetés 

Swipe (300x600) 760 000 Ft 

Swipe Cards (1 db 300x600 + 3 db 200x400) 760 000 Ft 

Harmónika (300x600<600x600) 760 000 Ft 



KÖSZÖNJÜK  
A FIGYELMET! 


