
PODCAST MÉDIAAJÁNLAT 



Nyomon követi a bűnelkövetések sok évtizedes trendjeit, a 

bűntársadalom mocorgóit és „újításaikat”. Legendás 

leleplezések, soha el nem kapott elkövetők, eszes és balek 

tettesek, sorozatgyilkosok és maffiacsaládok, lebukások és 

lebuktatók itthonról és a világból. Magyar rendszerváltások 

és az azokat követő bűntársadalmi, politikai és gazdasági 

összefonódások.   

https://24.hu/24-podcast/tango-es-kes-podcast/


A topfutball történései szórakoztató mélyelemzésben.  

Laikusoknak receptre, megszállott fanatikusoknak vény 

nélkül. 

https://24.hu/24-podcast/ziccer-podcast/


A 24.hu beszélgetéssorozata közgazdászokkal, írókkal, 

politológusokkal, művészekkel és mindenki mással, aki 

valami érdekeset tett le az asztalra, vagy gondol a 

világról. Az interjúk 30-60 percesek, mélyebb 

tartalommal, kötetlenebb stílusban.  

https://24.hu/24-podcast/hatarsertok-podcast/


A fine diningtól a környezettudatos életmódig 

mindent tudni akarunk a hazai gasztróról. Főleg azt, 

hogy kinek mit köszönhetünk.  

https://24.hu/24-podcast/filezo-podcast/


NYERS ÉS FILTEREZETLEN VEGYESFELVÁGOTT 

MINDENRŐL, AMI KERÉKPÁR! 

 

A KONTRA-ban minden héten olyan témákat 

dolgozzunk fel, amik előremozdítják a hazai 

kerékpáros társadalmat a jelenlegi tetszhalott 

állapotból. Ez néha súrlódással és konfliktussal jár, 

de abban hiszünk, hogy csak ez tudja elmozdítani a 

jelenlegi holtpontról ezt a gyönyörű sportot, 

életformát! 



A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az 

okot azonban most nem a természetben, hanem az 

embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet 

és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg 

a változásokkal? 



Az elmúlt évtizedben sok százezer ember hagyta el 

Magyarországot. Hogyan döntötték el, hogy itthagyják 

az országot? Kit mi bírt rá az emigrációra? A 

kilátástalan hazai gazdasági helyzet? A fullasztó politikai 

klíma? Aggodalom a gyermekeik jövőjéért? Hogyan 

találták meg a helyüket az új környezetben, hogyan 

integrálódtak és mit gondolnak most Magyarországról? 

A Kilépő ezekre a kérdésekre keresi a választ. 



Egy reklámiparral foglalkozó podcast, amely minden adásban 1-1 témát dolgoz fel, amely kiemelt 

fontosságú a nemzetközi reklámpiacon. Nagyjából az Adage.com és a Campaignlive.co.uk 

követésével up-to-date tud maradni az ember, amiről ők írnak, arról beszél a nemzetközi 

reklámszakma és előbb vagy utóbb az hat valamilyen módon Magyarországon is. Szóval az 

előkészítés elsődleges módszertana ezek figyelmes fogyasztása. 

 

Lehetséges tematikák: 

 

 Hogyan alakul a karácsonyi reklámpiac a Covid után?  

 Az utazási szektor esélyei és lehetőségei? 

  A gyógyászati és étrend-kiegészítő szektor esélyei és lehetősége 

  Ki fog autót vásárolni 2021-ben és milyet? 

  A home office hatása a reklámiparra 

  A nemzetközi ügynökségi hálózatok túlélési esélyei, a lokális cégek lehetőségei 

 

 

HAMAROSAN… 

REKLÁMSZÜNET 



MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK  

 (szponzoráció/tartalmi) 

 

branded content podcast 

adott témában ügyféligényre létrejövő tartalom 

 a hirdető támogatóként jelenik meg 

a támogatói szöveget a műsorvezető olvassa fel 

  

 szponzorált podcast/sorozat 

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 

 

 

 

 

előzetes egyeztetés a témákról 

exkluzív hirdetői megjelenés  

értékteremtő tartalom 

márkaépítési lehetőség 

 



    

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK  

 (PR, szpot) 

 

PR interjú (60’-120’ mp) 

 - egy adott műsor részeként, illetve abban elhelyezett korlátozott 

terjedelmű megjelenés 

- a műsorvezető/szerkesztőség  készíti az interjút 

  

 PR interjú (120’-300’ mp) 

-  egy adott műsort követően post –rollként  

megjelenő,  hosszabb PR interjú 

 - a műsorvezető/szerkesztőség készíti az interjút 

  

 

szpot (10’, 20’, 30’ mp) 

 - elhelyezés szerint: pre-mid-post-roll 

-  megjelenés: 2 signal között 

 

 

prémium szpot (10’, 20’, 30’ mp) 

-  elhelyezés szerint: pre-mid-post-roll 

 - megjelenés: a műsorvezető olvassa fel, 

de személyes ajánlást nem tesz 



A G7.hu gazdasági, közéleti podcastja. 

https://g7.hu/podcast/
https://g7.hu/podcast/


A Hírstart Robot Podcast egy teljesen automatizált hírműsor, ahol a 

felolvasást, a hírszemlét és a publikálást is egy robot végzi podcast 

formátumban. A Hírstart által választott innovatív automatizált, robotizált 

megoldás egyszerűvé teszi az egyedi megjelenések létrehozását. Audio 

formátumú megoldásunk nagyon rugalmas médiaeszköz, mely a 

médiatervezők kedvence lesz. 

https://podcast.hirstart.hu/tech-hirek/
https://podcast.hirstart.hu/film-zene-szorakozas/
https://podcast.hirstart.hu/mi-az-a-robot-podcast/
https://podcast.hirstart.hu/friss-hirek/


• Digitális szorongató: mentális egészség, főleg online területen, szorongás,  

     bullying, zaklatás, önkép 

• a podcastok megjelennek az nlc saját csatornáján 

• a podcastról szóló szerkesztőségi cikkben szponzorációs megjelenés  

• Facebook és Instagram poszt, illetve Instagram story megjelenés  

 

PODCAST TÉMÁK 

 

HIRDETŐI MEGJELENÉS 



 

branded content podcast 

- adott témában ügyféligényre létrejövő tartalom 

 a hirdető támogatóként jelenik meg 

- a támogatói szöveget a műsorvezető olvassa fel 

 

 

Szponzorált podcast/sorozat 

- meglévő podcast/sorozat szponzorációja 

 a hirdető támogatóként jelenik meg 

- a támogatói szöveget a műsorvezető olvassa fel 

 

előzetes egyeztetés a témákról 

exkluzív hirdetői megjelenés  

értékteremtő tartalom 

márkaépítési lehetőség 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK  

 (szponzoráció/tartalmi) 

 

PR interjú (60’-120’ mp) 

 - egy adott műsor részeként, illetve abban elhelyezett 

korlátozott terjedelmű megjelenés 

- a műsorvezető/szerkesztőség készíti az interjút 

 

  

 PR interjú (120’-300’ mp) 

-  egy adott műsort követően post – rollként  

megjelenő,  hosszabb PR interjú 

 - a műsorvezető/szerkesztőség készíti az interjút 

  

 



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. 

BOVARYNÉ MÁSIK ÉLETE 

KULTURÁLIS HANGJÁTÉK 

https://marieclaire.hu/marieclaire-podcast/2020/04/30/podcast-bovaryne-foz-es-eszik/
https://marieclaire.hu/marieclaire-podcast/


Mindannyiunknak szüksége van a mesékre, főleg a bizonytalan 

időkben, ezért a Marie Claire szerkesztősége színészeket és 

kulturális nagyköveteket kért meg, hogy olvassanak fel egy-egy 

(vagy akár több) olyan történetet, ami szerintük segíthet egy 

kicsit kiszakadni néhány percre a valóságból.  

N Y U G I M E S E  

https://marieclaire.hu/marieclaire-podcast/2020/05/09/marie-claire-podcast-nyugimese-foldes-eszter-olvassa-andersen-a-kis-gyufaarus-lany-meset/


További információért és egyedi ajánlatért 

kérjük, keresd sales kapcsolattartódat vagy írj 

az internetsales@centralmediacsoport.hu  

e-mail címre! 


