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„Világszerte több kutatás is megerősítette, hogy a 
magazinokban elhelyezett hirdetések hatásosak, az 

olvasókat nem zavarják és magas a visszaidézési arányuk.
Ráadásul a reklámozók a printkiadványokban 

megjelentethetnek kreatív hirdetéseket is.”

(Printmánia 2018)

 FUTÁS      FITNESZ      JÓGAHozd magad egyensúlyba!



2 Vital magazin  –  MÉDIAAJÁNLAT 2019

A Vital magazin elsősorban azokhoz a modern, az éle-
tüket tudatosan élő nőkhöz szól, akik nagy hangsúlyt 
fektetnek a kiegyensúlyozott, egészséges életvitelre.
Lapunk egyedülálló módon összeállított tartalmában tájé-
koztatja, segíti, ösztönzi olvasóit:

• a mindennapi sportolás, mozgás szeretetére,
• a környezet- és ökotudatos életre,
• a test és a lélek harmóniájára,
• az egészséges táplálkozás fontosságára.
Kiemelt célcsoportunk az AB 18-48 éves nő.

KIADÓI FELMÉRÉS ALAPJÁN OLVASÓINK:
• 20 és 50 év közötti aránya 82%
• kiemelten fi gyel saját és családja egészségére 83%
• természetes készítményeket vásárol 73%
• heti 1-5 órát sportol 76%

OLVASÓI PROFIL

SPORTOS

STÍLUSOS

KIEGYENSÚLYOZOT

EGÉSZSÉGTUDATOS

18-48 ÉVES NŐ
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A LAP ROVATAI

FRISSEN, FITTEN
 futás, fitnesz, jóga

A HÓNAP TÉMÁJA
a magazin vezető témája igazodva 

 évszakhoz, eseményhez

EGÉSZSÉG
szakértői tanácsok a jó közérzetért

SZÉPSÉG
 aktuális szépségápolási tippek és trendek

ÍZLELŐ
tudatos, egészséges táplálkozás

ZÖLD VONAL
környezettudatos mindennapok

PROGRAMAJÁNLÓ
pihenés, utazás, felfedezés

NAPTÁR
izgalmas szabadidős programok, 

újdonságok

CSILLAGTÚRA
aktuális horoszkóp
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SZERVEZŐ
IRODA

BBU

SZPONZORÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÜNK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

Fontos feladatunknak tarjuk, hogy ne csak írjunk a sport 
szeretetéről, az egészséges életmód kialakításában betöltött 
szerepéről, hanem lehetőségeinkhez képest tegyünk is érte.
Kiadványunkban bemutatjuk cikkekkel, képekkel az ese-
ményeket, nevezési lehetőségeket, részvételi feltételeket.
Minden támogatott sportrendezvényen – így a vidékieken 
is – megtalálható a magazin.

A sportesemények mellett támogatjuk a Vegetáriánus fesz-
tivált, a VITAL véradást és sok más kulturális rendezvényt, 
illetve a MÁV Nosztalgia Kft. által szervezett belföldi és 
külföldi utakon is elérhető kiadványunk.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Vital magazin 80 000 MATESZ által auditált 
példányban megjelenő, ingyenesen 
terjesztett életmód és sportmagazin. 

Budapesti terjesztési pontjaink:
• irodaházak, egészségközpontok,
• fi tnesztermek, jóga- és wellness-központok,
• bioboltok, és bio-nagykereskedések, 

Alma patikák,
• bevásárlóközpontok,
• kiemelt sportesemények

Kiadó: Business Publishing Services Kft.
Cím: 1075 Budapest, Madách I. út 13-14.
Telefon: +36 1 398-0344

Hirdetésfelvétel: AMS Services Kft. – Keszthelyi Györgyi  
Telefon: +36 30 924 5282
E-mail: keszthelyi.gy@vitalmagazin.hu
Weboldal: www.vitalmagazin.hu

HÓNAP MEGJELENÉS TERVEZETT, KIEMELT 
TEMATIKA

február  01.31. Tél végi megújulás, 
méregtelenítés

március  02.28. Outdoor (túra, bringa)             

április  03.28. Futás

május  04.30. Készüljünk a strandszezonra!

június  05.31. Vízi sportok                                    

július  06.28. Utazás

augusztus  07.31. Nyári divat

szeptember  08.30. Natúrkozmetikum

október  09.27. Szépségápolási trendek, esztétika

november  10.31. Fitnesz

december/január  11.28. Immunerősítés, téli 
egészségtippek



HIRDETÉSI ÁRAK, MÉRETEK

 FELÜLET 
(db)

VÁGOTT MÉRET 
(mm)

TÜKÖRMÉRET 
(mm)

ÁR
(Ft)

B/IV 190×250 168×220 1 370 000

B/II, B/III 190×250 168×220 1 260 000

2/1 oldal 380×250 360×220 1 650 000

1/1 oldal 190×250 168×220 1 090 000

1/2 oldal álló   93×250   82×220 760 000

1/2 oldal fekvő 190×123 168×108 760 000

1/3 oldal álló   63×250   53×220 490 000

1/3 oldal fekvő 190×80 168×70 490 000

1/4 oldal –   82×108 380 000

szponzorcsík / 
1 oldal 190x25 180x20 200 000

szponzorcsík / 
rovat 380x25 370x20 440 000

Termékajánló:  
1 fotó és leírás 
a termékről 

– – 170 000

HÓNAP MEGJELENÉS TERVEZETT, KIEMELT 
TEMATIKA

február  01.31. Tél végi megújulás, 
méregtelenítés

március  02.28. Outdoor (túra, bringa)             

április  03.28. Futás

május  04.30. Készüljünk a strandszezonra!

június  05.31. Vízi sportok                                    

július  06.28. Utazás

augusztus  07.31. Nyári divat

szeptember  08.30. Natúrkozmetikum

október  09.27. Szépségápolási trendek, esztétika

november  10.31. Fitnesz

december/január  11.28. Immunerősítés, téli 
egészségtippek

Kérjük, a vágott mérethez minden esetben számoljon hozzá a külső 
oldalakon 5-5 mm-t. Áraink az áfát nem tartalmazzák! Tematikusan 
kapcsolódó hirdetési megjelenés esetén kérje egyedi árajánlatunkat!

Megjelenik évente 11 alkalommal.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Vital magazin 80 000 MATESZ által auditált példányban 
megjelenő, ingyenesen terjesztett életmód és sportmagazin.

Kiadó: Business Publishing Services Kft.
Cím: 1075 Budapest, Madách I. út 13-14.
Telefon: +36 1 398-0344

Hirdetésfelvétel: AMS Services Kft. – Keszthelyi Györgyi  
Telefon: +36 30 924 5282
E-mail: keszthelyi.gy@vitalmagazin.hu
Weboldal: www.vitalmagazin.hu

 FUTÁS      FITNESZ      JÓGAHozd magad egyensúlyba!

Megjelenik évente

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Vital magazin

megjelenő, ingyenesen terjesztett életmód és sportmagazin.

Kiadó: Business Publishing Services Kft.
Cím: 1075 Budapest, Madách I. út 13-14.

alkalommal.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 80 000 MATESZ által auditált példányban 

megjelenő, ingyenesen terjesztett életmód és sportmagazin.

Megjelenik évente 11 alkalommal.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 80 000 MATESZ által auditált példányban 

megjelenő, ingyenesen terjesztett életmód és sportmagazin.

 Business Publishing Services Kft.
 1075 Budapest, Madách I. út 13-14.

 +36 1 398-0344



HIRDETÉSI INFORMÁCIÓ
www.vitalmagazin.hu

A népszerű Vital magazin online változata. 
Naprakész, hiteles információkkal látja el az 
egészséges életmód iránt érdeklődő, a sportot 
szerető olvasókat.

Fiatalos, lendületes weboldalunk célja, hogy mo-
tiválja a mozgás elkötelezett híveit, informáljon a 
legújabb trendekről, hiteles tartalommal segítse 
az életmódváltásban gondolkodó látogatókat.

CÉLCSOPORT
Modern, kiegyensúlyozott nők, akik:
• szeretnek sportolni, a mozgás örömet jelent számunkra,
• egészségtudatosan élnek, táplálkoznak,   
• környezet-és ökotudatos életre törekednek,
• fontosnak tartják a test és lélek harmóniáját, 
• kiemelten fi gyelnek saját és családjuk egészségére, 

a megelőzésre.

ROVATOK
• sport
• életmód
• táplálkozás
• beauty

Kapcsolat: AMS Services Kft. 
Cím: 1075 Budapest, Madách I. út 13-14.
Hirdetési vezető:Keszthelyi Györgyi  
Telefon: +36 30 924 5282
E-mail: keszthelyi.gy@vitalmagazin.hu
Weboldal: www.vitalmagazin.hu

ONLINE HIRDETÉSI ÁRAK 2019

 FELÜLET MÉRET MEGJELENÉS ÁR/HÉT

Super leaderboard 970x90 
nyitó oldal
rovat oldal
cikk oldal

130 000 Ft

Half Page 300x600
nyitó oldal
rovat oldal
cikk oldal

110 000 Ft

Leaderboard 728x90 nyitó oldal
cikk oldal 60 000 Ft

Medium rectangle 300x250 nyitó oldal 80 000 Ft

PR cikk promóció 
blokk 190 000 Ft

A weboldalon megjelenő 
PR cikket megosztjuk FB 
oldalunkon, megjelenítjük 
egy fotóval és 5db #-gel az 
Instagram oldalunkon.

Hirdetési ár: 
250 000 Ft+ÁFA

Leaderboard

Super Leaderboard

Half 
page

Medium
rectangle
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Banner leadási paraméterek: jpg, png, gif, Google Ads. 
Áraink az áfát nem tartalmazzák! 



magazin online megjelenési 
lehetőség: HAVI JÁTÉK!

2019-ben minden hónapban interaktív játékot indítunk 
a www.vitalmagazin.hu oldalon.

A játék lényege lépésenként:
• felhívjuk olvasóink fi gyelmét a játékra a VITAL magazin weboldalán, FB oldalán és 

instagram oldalán, a print magazinban
• a felhívásra reagálva az olvasóink az adott témában beküldik a fotókat – a téma 

az ügyféllel együtt kerül kiválasztásra (pl.: legszebb mosoly, egészséges 
reggelink, ...)

• a fotók felkerülnek a vitalmagazin.hu játék oldalára
• a fotókat meg lehet osztani FB-n, instán, minden social medián keresztül
• a megosztott képekre azonban a beküldő ismerősei csakis a vitalmagazin.hu játék 

oldalán tudnak szavazni – minden szavazó visszairányításra kerül a játékoldalra
• szavazni egy hónapon keresztül lehet, minden nap
• ·a szavazás első három helyezettje nyereményben részesül

Megjelenési lehetőség a játék oldalon:
• az aloldal háttere az ügyfél designelemeit tartalmazza
• az oldalon youtube felvételek elhelyezésére van lehetőség
• az oldalon banner elhelyezésére van lehetőség, amely a főoldalon és az 

aloldalakon is látható (970x90)
• a nyeremény felajánlója lehet maga az ügyfél is

 FUTÁS      FITNESZ      JÓGAHozd magad egyensúlyba!


