
M É D I A A J Á N L Ó

A Vitorlázás színvonalas szakmai és életmód magazin a vitorlázás szerelmeseinek - sokszínű, szenvedélyes és lebilincselő, 
mint a sportág maga. A magazin a hazai „hajós” tematikájú lapok közül a legnagyobb példányszámban éri el a hobbi- és 
versenyvitorlázókat. A 6000 db össz-példányszám döntő része a stabil előfizetői körhöz kerül közvetlenül – többek között a 
Balatoni Hajózási Zrt. összes bérlője megkapja a lapot – valamint országos terjesztésben megvásárolható a kiemelt újságárus 
helyeken és benzinkutakon.

„Vízparton” – A megszokott szakmai tartalom mellett a magazin állandó 16 oldalas mellékletének tematikusan elkülönülő 
rovataiban bemutatunk mindent, ami a hajós életmódhoz és a vízparti szabadidő igényes eltöltéséhez kapcsolódik, legyen az 
a legújabb típusú stílusos sportóra, trendi ruházat és egyedi kiegészítők, egy igényes Balaton környéki program vagy a legjobb 
éttermek és pincészetek ajánlata.

A magazin és annak melléklete ideális felület a minőségi termékek és exkluzív ajánlatok hatékony promotálásához. A magazinnal 
célzottan érhető el egy olyan kiemelt fogyasztói réteg, melyhez az átlagosnál magasabb jövedelemmel bíró, zömében értelmiségi 
és vezető munkakörű személyek tartoznak. A magazin olvasói szívesen költenek minőségi termékekre és kimagasló minőségű 
szolgáltatásokra és tudatosan választanak a különböző márkájú termékek között.

Magyarország piacvezető vitorlás magazinja

vitorlazasmagazin.hu



Technikai paraméterek

2017. évi megjelenések

Terjedelem: 100 oldal, 4+4color

Példányszám: 6000 db

Teljes elérés: kb. 25 000, az elektronikus eléréssel együtt 50 000

Olvasótábor: jellemzően „A” státuszú, 30-55 év közötti, felsőfokú 

végzettséggel rendelkező vállalkozók, menedzseri és felsővezetői

pozíciókat betöltő minőségorientált személyek.

Vágott méret: 230 x 300 mm

Február 8.
Április 5.
Június 21.
Augusztus 23. 
Október 4. 
November 29.

Hirdetési lapzárta: a megjelenés előtt 10 munkanappal

Egyedi megjelenési formák:
· Kihajtható borító 1.500.000 Ft
· Rovatszponzoráció 80.000 Ft
 ·  Megjelenések tematikus 

környezetben, blokkos olda lon 
a Vízparton mellékletben.

A részletekről érdeklődjön 
hirdetési tanácsadójánál!
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Kérdéseivel, ajánlatkéréssel 
forduljon hozzánk bizalommal!

Az Ön hirdetési tanácsadója:  

Árkiné Töttő Katalin 
üzletfejlesztési menedzser

Email:
hirdetes.vitorlazas@plt.hu

Telefon:
+ 36/20-3890-883
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*Az feltüntetett árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák.

Felület Tükörméret Vágott méret Kifutó méret Ár
1/1 - 227×300 mm 237×310 mm 700.000 Ft
2/1 - 454×300 mm 464×310 mm 1.050.000 Ft
1/2 álló 97x267 mm 107×300 mm 117×310 mm 390.000 Ft
1/2 fekvő 200x131 mm 227×144 mm 237×154mm 390.000 Ft
1/3 álló 63x267 mm 73×300 mm 83×310 mm 280.000 Ft
1/3 fekvő 200x85 mm 227×98 mm 237×108 mm 280.000 Ft
1/4 álló 97x131 mm - - 200.000 Ft
1/4 fekvő 200x62 mm - - 200.000 Ft
1/6 97x85 mm - - 100.000 Ft

Hirdetési árak*


