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online
Szakmai hírportál és hírlevél
A www.vendeglatasmagazin.hu portál és a he-
tente megjelenő Vendéglátás ingyenes hírlevél a 
vendéglátóipari szakemberek egyetlen hazai köz-
ponti hírforrása folyamatosan frissülő hazai és 
nemzetközi hírekkel, szakmai események beszá-
molóival, háttéranyagokkal, a szakmában történt 
személyi változásokkal, valamint a nemzetközi 
gasztronómiai és technológiai újdonságokkal. 

 < 10 000 
oldalmegtekintés/hó  < 7 000 

egyedi látogató/hó

 < 4 000 
egyedi e-mail címmel 

regisztrált olvasó

•	 Vendéglátóipari és  
szállodaipari szakemberek, 
döntéshozók

•	 Szakmai szervezetek  
vezetői és tagjai

•	 Piaci beszállítók
•	 Vendéglátás szakon  

tanuló diákok
61%
nő

39%
férfi

Olvasói bázis

18–24 évesek

25–34 évesek

35–44 évesek

45–54 évesek

55–64 évesek

65+ évesek
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méret ár - fix elhelyezéssel* ár - rotációban*

szuperbanner 960 x 90 px 220 000 Ft/hónap 190 000 Ft/hónap

fejléc banner 468 x 60 px 190 000 Ft/hónap -

bal oldali banner 160 x 600 px 150 000 Ft/hónap -

jobb oldali banner 300 x 250 px 120 000 Ft/hónap -

hírek közötti banner 600 x 300 px 19 900 Ft/alkalom -
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Banner

* Az „1” felületre egyidőben több megrendelő bannere is bekerülhet (rotációban). Kizárólagos megjelenés esetén a fix 
elhelyezésért magasabb díjat számítunk.

Technikai paraméterek

•	Weboldali banner: jpg, png vagy 
animált gif.

•	Hírlevél banner: jpg, png  
(a hírlevélben csak statikus  
bannert tudunk elhelyezni).

•	PR-cikk, szöveges hirdetés  
leadása: kizárólag word formá-
tumban,  jpg vagy png kiterjesztésű 
képpel.

•	A karakterszám szóközökkel együtt 
értendő.

•	Anyagleadás: a megjelenést  
megelőző munkanapon 14 óráig. 

A feltüntetett árak az áfát
nem tartalmazzák!
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PR-cikk, szöveges hirdetés
terjedelem ár

PR-cikk a weboldalon, főoldalon 0–1500 karakter 79 000 Ft/hét

PR-cikk, szöveges hirdetés a hírlevélben 0–1500 karakter 14 900 Ft/alkalom

Egyéb lehetőségek
terjedelem ár

Hírlevél különszám 0–2500 karakter 99 000 Ft/alkalom


