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Jövünk!
A magazin értékeit még határozottabban képviselő tarta-
lommal, prémium minőségű vizuális megoldásokkal, és 
kreatív együttműködésekkel, idén 4 kiemelt, szezonális lap-
számmal érkezünk!
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Az Etalon magazin immáron 10 éves múltra visszatekintő, 
magas nyomdai kivitelű, prémium tartalmakat előállító ki-
adványának koncepciója máig teljesen egyedi az ingyene-
sen elérhető print média piacán. 
„Hosszú évek óta azon dolgozunk, hogy magazinunk tartal-
mi és hirdetési struktúrái egyedülálló vizuális környezetben 
jelenjenek meg, hogy releváns, magas színvonalú és a 

jelenkor igényeire szabott tematikával, valamint a nem-
zetközi magazin-szerkesztési trendet követve lássanak 
napvilágot. Mindenek előtt üzleti célokat szolgálva, így 
például partnereink üzenetére irányítva a fókuszt és el-
juttatva azt potenciális vevőkörükhöz.”   

MIT JeLeNTeNek Az ÖN üzLeTI koMMuNIkÁ-
ciójánAk Az EtAlon MárkájábAn rEjlő 
ÉrTÉkek És poTeNcIÁLok?

Balassa-Szökrönyös Éva
Főszerkesztő
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HoGY ÉrJük eL Az ÖN üGYFÉLkÖrÉT?

terjesztési specifikációnkat jól átgondolt, hosszú évek óta működő szisztéma szerint alakítottuk 
ki. Zala és Vas megye nagyobb városaiban (zalaegerszeg, Hévíz, keszthely, Nagykanizsa, 
szombathely, sárvár, Bük, zalakaros) továbbá Veszprém megye egyes részein (szigliget, Ba-
dacsony) mintegy 20 000 példányban terjesztjük nyomtatott, ingyenes magazinunkat. több 
ezer kihelyezési ponton; szállodák, éttermek, fitnesztermek, plázák, szépség-, és egészség-
szolgáltatók, kereskedelmi pontok, magánorvosi komplexumok, üzletek valamint gasztronó-
miai egységek esetében tesszük elérhetővé az olvasóink számára magazinunkat, mely az el-
múlt évben új-, és egyben nagyobb formátumban debütált. Hatékonyságát és népszerűségét 
pedig országosan ismert arcokkal a címlapján növeltük. Mindazonáltal a személyes promóci-
ók révén feladatunknak tekintjük, hogy ügyfeleinket kapcsolatba hozzuk a célpiaccal. 
A régió legkülönfélébb eseményeivel együttműködve (fesztiválok, sportesemények, koncertek 
esetében) kitelepüléssel, jól képzett hostesseink által vesszük célba a fogyasztói csoportokat. 
A járványügyi intézkedésekre rugalmasan reflektálva, események hiányában státuszra célzott 
jól targetálható, postaládás terjesztést alkalmazunk, mely kapcsán újépítésű lakóparkok, tár-
sasházak, családiházas övezetek postaládáiba juttatjuk el saját terjesztőinkkel a magazint. 
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DIGITÁLIs eszkÖzÖkre opTIMALIzÁLT 
LApozHATó pÉLDÁNYAINk lEHEtőségEt 
kíNÁLNAk A MÉG szÉLeseBB 
oLvAsóI eLÉrÉsre!
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TÖBB pLATForMoN 
eGYszerre

KIHELYEZÉS
3 megye több ezer kihelyezési pontja saját terjesztési speci-
fikáció alapján. 

HOSTESS PROMÓCIÓ
Fesztiválokon, koncerteken, strandokon, egyéb eseménye-
ken való kitelepülés, a direkt terjesztés előnyeiért.

POSTALÁDA
státuszra célzott jól targetálható potaládás terjesztés ki-
emelt övezetekben, saját terjesztővel végezve.

ONLINE
lapmegjelenésenként több, mint 30.000 betöltés, a social 
média hirdetések által online felületünkre átvezényelve.
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célközönségünket tekintve fontosnak tartjuk az aktív fo-
gyasztói réteget elérni, mely egyúttal a partnereink részére 
is garantálja a visszacsatolást. Az Etalon magazin célcso-
portja a 19-65 éves, keresettel, vagyis szabadon elkölthető 
jövedelemmel, és magasabb költési hajlandósággal, nyitott 
szemlélettel, és igényes fogyasztói szokásokkal rendelkező 
nők-és férfiak egyaránt. noha a tematikánk dominánsan 
nőies, tekintve a felméréseket, melyekből kiderül, hogy a 
vásárlási döntéseket meghatározóan a nők hozzák.

Célcsoport



2022 
MeGJeLeNÉsI üTeM

Periodicitás: 4 lapszám
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TAvAsz

NYÁr

ősz

TÉL

április 1. 

június 17. 

szeptember 2.

 
December 2. 

Húsvét, Programajánló,  
tavaszi megújulás

utazás, Balaton, 
Fesztivál promóciókkal

karrier, technológia, 
gasztronómia 

Ünnepi kiadás, shopping guide, 
Exkluzív karácsonyi témák

Március 14.

Május 30.

Augusztus 15.

 
november 7.

LAPSZÁM MEGJELENÉS TEMATIKA ANYAGLEADÁS



4300

32

70
10 Év ALATT

Több mint 70 
megjelent 
magazin

2 millió 
terjesztett 
példány

4500 
hirdetőpartner

Több, mint 200 
ismert emberrel 
készült exkluzív 

interjú

Lapszámonként: 
32.000 online 
magazinelérés

Számokban

4300 
szerkesztett 

oldal
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Egyedi tematikai elegyünkben egyaránt foglalkozunk 
nemzetközi trendekkel, szólaltatunk meg ismert hazai 
neveket és tehetséges vidéki szakértőket. érintjük 
a design, kultúra, életmód, lakberendezés, 
gasztronómia, divat, szépségápolás, technoló-
gia, turizmus témaköröket és foglalkozunk a lokális 
értékeinkkel.

Tartalmi 
pillérek
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Az Etalon hirdetői együttműködései rugalmas megol-
dásokra törekszenek. Elegáns és hatékony keretrend-
szerbe helyezzük partnereink üzenetét. Márkakom-
munikációkat erősítő tartalmi és hirdetési megoldásokat 
dolgozunk ki, melyek az ügyfél igényei szerint a magazin 
szerkesztett elemeiként is megjelenhetnek. 

• Hirdetőinkre tökéletesen testreszabott layouttal és arcu-
lati elemekkel, szerkesztőségünk által tördelt pr szöveges 
reklámcikkek formájában.

cÉL NÉLküL NINcs 
HATÉkoNY HIrDeTÉs

• szakértői nyilatkozatokkal, akár bújtatott pr szöveges, 
az ügyfél számára releváns témakörről készült, szükség 
esetén bővebb terjedelmű összeállítás elemeiként. 

• Kapcsolódó téma mellé pozícionálva (figyelembe 
véve akár a szerkesztőségi anyag színvilágát).



MÉDIAAJÁNLAT 2022

AMIkor A MÁRKA MesÉLTestreszabott 
felületek

BÚJTATOTT PR 
BeÁGYAzoTT HIrDeTÉsseL

TIszTÁN reklám 
TesTre szABvA

TEMATIKA És 
TerMÉkkApcsoLóDÁs



És HIrDeTÉsI MÉreTek

Tarifák
2/1

420 x 297 mm
kifutó: 3-3 mm

Borító
210 x 297 mm
kifutó: 3-3 mm

1/1
210 x 297 mm
kifutó: 3-3 mm

1/2 álló
103,5 x 297 mm
kifutó: 3-3 mm

1/2 fekvő
210 x 147 mm
kifutó: 3-3 mm

1/3 álló
103,5 x 197 mm
kifutó: 3-3 mm

1/3 álló csík
68 x 297 mm
kifutó: 3-3 mm

1/4
103,5 x 147 mm
kifutó: 3-3 mm

1/6
103,5x 97 mm
kifutó: 3-3 mm

1/3 fekvő
210 x 97 mm
kifutó: 3-3 mm

Hirdetési áraink 2022. január 10-től érvényesek 
forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.

kérje testreszabott egyedi ajánlatunkat!

ANYAGLEADÁS

COMPOSITE PDf, 
BEÁGYAZOTT fONT

CMYK, 300 DPI
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fORMÁTUM

1/6
1/4
1/3
1/2
1/1
2/1

borító

TARIfAÁR

55.990 Ft
69.990 Ft
89.990 Ft
129.990 Ft
239.990 Ft
333.333 Ft
249.990 Ft



HIRDETÉSSEL KAPCSOLATOS INfORMÁCIÓ
Horváth Barbara

Ügyfélkapcsolati referens
06 30 922 4355

bh@etalonmagazin.hu

TARTALOMMARKETING 
balassa-szökrönyös éva 

Főszerkesztő, lapigazgató
06 30 94 64 020

eva.szokronyos@etalonmagazin.hu

Kontakt

Találkozzunk a magazinban!


