PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG PODCAST 2022
Avagy pénzügyi okosító felnőtteknek, szülőknek és gyerekeknek

A rovaton cikkeinkkel segítünk az olvasóknak eligazodni a vásárlással kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókban, ezért alapos kutatásaink után konkrét termékeket ajánlunk, de olyan is előfordul,
hogy egy általános, vásárlással kapcsolatos téma után eredünk, például vásárlási szokások,
szezonális akciók – mindkét esetben az a cél, hogy az olvasót szórakoztatva segítsük a
termékkínálat tengerében, illetve az okos, tudatos vásárlásban.
Ehhez elengedhetetlen a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi tervezés is, ezért a rovaton
edukációs céllal podcast-sorozatot indítunk. A PénzÜgyes adásaiban a pénzügyekről érthetően,
könnyed stílusban beszélget szakértőkkel a témában szintén jártas műsorvezető, Györfy Rúben,
aki hiteles, megbízható szakember a pénzügyi területen.

Györfy Rúben kétgyermekes apa, pénzügyi szakember, networker.
Célja, hogy minél szélesebb körben ébressze pénzügyi tudatosságra az embereket,
és egy olyan eszközrendszert adjon a kezükbe, amivel magasabb színvonalon,
passzív jövedelmet is képezve anyagilag független életet éljenek.

TERVEZETT TÉMÁK
Az összesen 15 részes sorozat meghatározott, közérdeklődésre számot tartó témában készül.
Az első 10 adásban olyan témákat járnak körül a résztvevők, mint hogy:
 Hogyan fizessük vissza okosan a hitelünket? - Hitel kisokos érthetően
 Hogyan tegyük félre havonta a pénzünkből? Trükkök, tippek a szakértőtől.
 Hitelkeret – buktatók, előnyök.
 Hitelkártya vs. bankkártya – mire figyeljünk?
 Hogyan faragj le a költségeidből hatékonyan?

A sorozat másik 5 adásában pedig kifejezetten a gyermekek pénzügyi edukációjával
foglalkozunk, ahol szintén hiteles szakértők segítenek hasznos tanácsokkal ellátni a szülőket
Időzítés: 2022.01.24-től havi 2 adás
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MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
pr interjú (60’-120’ mp)

szpot (10’, 20’, 30’ mp)

egy adott műsor részeként, illetve abban elhelyezett
korlátozott terjedelmű megjelenés
a műsorvezető/szerkesztőség készíti az interjút

elhelyezés szerint: pre-mid-post-roll
megjelenés: 2 signal között

pr interjú (120’-300’ mp)

prémium szpot (10’, 20’, 30’ mp)

elhelyezés szerint: pre-mid-post-roll
megjelenés: a műsorvezető olvassa fel,
de személyes ajánlást nem tesz

egy adott műsort követően post–rollként
megjelenő, hosszabb PR interjú
a műsorvezető/szerkesztőség készíti az interjút

branded content podcast

szponzorált podcast/sorozat

adott témában ügyféligényre létrejövő tartalom
a hirdető támogatóként jelenik meg
a támogatói szöveget a műsorvezető olvassa fel
lehetőség hirdető által delegált megszólalóra

meglévő podcast /sorozat szponzorációja
a hirdető támogatóként jelenik meg
a támogatói szöveget a műsorvezető olvassa fel

kuponok

személyre szabott kedvezményeket kínáló formátum
elhelyezés szerint: pre-mid-post-roll
a szöveget a műsorvezető olvassa fel

További információért és egyedi ajánlatért kérjük, érdeklődj sales
kapcsolattartódnál vagy az internetsales@centralmediacsoport.hu

e-mailcímen!

