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Az integrált csomag elérése 
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Nagy Annáról 

Nagy Anna jógaoktató, a Yogasecrets Stúdió megalkotója. A jóga iránti 
szenvedélye 15 éves korától töretlenül tart. Szerette volna mindazt a jót, amelyet 
a jóga az életébe hozott, átadni másoknak is. 

Akárcsak a Well&fit magazin, 
Anna is aktív, a testi-lelki 
harmónia, a sport és az életmód 
területén.  Social média 
platformjain egyedi, jól 
megkülönböztethető és hiteles 
tartalmakat állít elő. Dinamikusan 
növekvő social felületeire nagy 
hangsúlyt fektet. Kitűnő példa 
erre az Instagram csatornája, 
amely pár hónap leforgása alatt, 
több ezer fővel  növekedett. 

https://www.instagram.com/yogasecretsbyanna/
https://www.instagram.com/yogasecretsbyanna/
https://www.instagram.com/yogasecretsbyanna/


EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK 



A Partner termékéről/szolgáltatásáról szól a videó. A Funboxing-tól eltérően, Anna 

nem csak a saját tapasztalatait mondja el, hanem a Partner által, előre megbeszélt 

információkat is a termékről/szolgáltatásról. A videó hossza kb. 5-10 perc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PR videós ajánlat 

Az egyedi csomagajánlat tartalma: 

• Videó megosztása a Anna YouTube csatornáján 

• Videó megosztása a Well&fit Facebook oldalán 

• 1 db PR cikk a well&fit.hu-n (időtartam: 1 hét) 

• 1 db Facebook poszt (a link a PR cikkre vezet) 

• 1 db Instagram poszt a Well&fit  Instagram oldalán 

• 1 db 1/1 oldal a Well&fit magazinban 2020-ban, 
a partner által szabadon választott lapszámban 



Anna saját social csatornáján megjelenő live videó, melynél a Partnernek 
opcionálisan termékelhelyezést tudunk biztosítani előre egyeztetettek alapján, 
illetve támogatói megnevezést, logó megjelenést a videó elején.  
A videó hossza kb. 60 perc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Termékelhelyezés live jógaórán 

Az egyedi csomagajánlat tartalma: 

• Videó megosztása Anna Instagram csatornáján 

• 1 db PR cikk a well&fit.hu-n (időtartam: 1 hét) 

• 1 db Facebook poszt (a link a PR cikkre vezet) 

• 1 db Instagram poszt a Well&fit  Instagram 
oldalán 

• 1 db 1/1 oldal a Well&fit magazinban 2020-ban 



A Partner termékéről/termékeiről szól a videó. Anna kap egy csomagot, melyben a 
Partner termékeit és egy kísérő levelet talál. A levelet hangosan felolvassa. Ebben 
a Partner leírja a csomag tartalmát, bemutatja a termékeit, azok előnyeit. Ezután 
kipróbálja a termékeket és elmondja róluk személyes tapasztalatát. A videó hossza 
3-5 perc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Instagram Story unboxing 

Az egyedi csomagajánlat tartalma: 

• Instagram Unboxing Story Anna Instagram oldalán 

• 1 db PR cikk a well&fit.hu-n (időtartam: 1 hét) 

• 1 db Facebook poszt (a link a PR cikkre vezet) 

• 1 db Instagram poszt a Well&fit  Instagram 
oldalán 

• 1 db Instagram poszt Anna Instagram oldalán 

• 1 db 1/2 oldal a Well&fit magazinban 2020-ban 



1 db PR cikk a wellandfit.hu weboldalon  

• 1000-1500 karakter szöveg (ügyfél készíti) 

• PR cikk nyitókép (fekvő formátum, minimum 

980x490 px, 1MB méretben, 1:2 arányú logó 

nélküli jpg - 620x350 kell a leadnek  és 600x400 a 

cikkbe 

• PR cikk tartalmában maximum 3-5 illusztráció vagy 

termékkép (300 dpi, jpg) 

• Anyagleadási határidő: 1 héttel a megjelenés előtt 

1 db Facebook poszt (PR cikkre vezet)  

• Rövid szöveg (1-2 mondat) 

• Tagek (max 5 db, első helyen #hirdetes) 

• Anyagleadási határidő: 1 héttel a megjelenés előtt 

1 db Instagram poszt  

• Image kép (álló formátum, 300 dpi) 

• Rövid szöveg (1-2 mondat) 

• Hashtagek (max 5 db, első helyen #hirdetes) 

• Anyagleadási határidő: 1 héttel a megjelenés előtt 

1 db magazin megjelenés 

 1/1 vagy 1/2 image hirdetés a Well&fit magazinban 

Anyagleadási paraméterek 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 

KERESSE CENTRAL KAPCSOLATTARTÓJÁT! 


