
MEGÚJULTUNK!

MÉDIAAJÁNLAT 2022



A média változik, 
és mi kezdtük el!

 350 000
 olvasó havonta

 20 000
 nézettség/poszt

 10-25%
 olvasó növekedés
 havonta



Célunk, missziónk:

Célunk, hogy hiteles és objektív információforrás legyünk a társadalom bármely szegmenségből érkező, fejlődni 
vágyó emberek számára. A Csak Pozitívan Magazin a tudatos emberek tudatos választása, a gondolkodásformálás 
és a tudatos életre nevelés eszköze. Szerkesztőségünk azon fáradozik, hogy olvasóinkat mély, hiteles, minőségi, 
segítő és igaz információkkal lássa el. Ezzel szeretne egy új színvonalat teremteni a tájékoztatás világában. 

A média változik, és mi kezdtük el!



Értékek, amelyek fontosak számunkra:

- Arany középút.
- Szakmaiság, hitelesség, az információ mélysége. 
Az olvasó elgondolkodtatása a cél, nem a demagóg 
népbutítás.
- Elfogadás, illetve más vélemények számára platform
biztosítása. Nem csak egy igazság létezik, komplexen 
állunk a kérdésekhez.
- Merészek vagyunk.
- A célunk a népnevelés.
- Megújítjuk a média világát.
- Transzparensek és becsületesek vagyunk.

Mire vagyunk a kiadóban a legbüszkébbek?

Olyan produktumot sikerült készíteni, amely ön-
magában összehozott egy csapatot, és felépített egy 
olvasótábort, pusztán azzal, amilyen. Ez egy csapat-
munka. A semmiből, a nullából egy jó ötlettel és kellő 
bátorsággal, illetve egy jó vízióval ezt össze tudtuk 
hozni.



 Októbertől megújultunk!
 WEBOLDAL,   LOGÓ,   CÍMLAP,   LAYOUT



Hirdetési árak és méretek
Felület Tarifa (Ft)
1/1 300.000
1/2 150.000
1/3 100.000
1/4 75.000
1/8 37.500
2/3 200.000
2/1 550.000
B1 360.000
B2 350.000
B3 390.000

Méret Elhelyezés Tükör
1/1 álló 210x298
1/2 álló 105x298
1/2 fekvő 210x145
1/3 álló 70x298
1/3 fekvő 210x95
1/4 álló 105x145
1/8 fekvő 105x70
2/3 álló 210x190
2/1 fekvő 420x298
B1 álló 210x298
B2 álló 210x298
B3 álló 210x298
1/4 álló szalag 52x298
1/4 fekvő szalag 210x74

Magazin banner
Méret Elhelyezés Tükör Tarifa (Ft)
szimpla fekvő 90x20 15.000
dupla fekvő 90x40 30.000
tripla fekvő 90x60 40.000

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák. (alanyi adómentes)

Technikai adatok:

Méret: A4
Szín: 4 szín color
Oldalszám: 110-150
Terjesztés: online
Megjelenés: havonta
Ár: ingyenes

Képek, illusztrációk,
hirdetések felbontása:
200-300 dpi
Színkód: RGB, CMYK
Formátum: jpg, png, tiff, pdf
Karakterszám/oldal: 3000
(szóközzel)

PR cikk ára az oldal árak 
50%-a.

Hirdetés szerkesztési díja:
15.000 Ft





Hirdetéseink minden esetben kattintható, 
interaktív felületek.

A megjelenő hirdetés linkelhet weboldalra, 
landig page-re, webáruházra, social média
profilokra, videókra, blogra, stb.

Teljeskörű marketing stratégia tervezéssel
és kivitelezéssel állunk partnereink rendelkezésére:

- Médiafelület biztosítása magazinunk platformjain, hirdetések, 
PR anyagok elhelyezése.
- Cikkek megírása
- Posztok elhelyezése
- Social média marketing tervezés (B2B)
- Weblap tervezés - kivitelezés
- Podcast készítés
- Videós anyagok, termék videók, image videók készítése, 
előadások - workshopok rögzítése
- Grafikai tervezés, kiadványszerkesztés

Kérje ajánlatunkat személyreszabott, igényeinek megfelelő 
szolgáltatáscsomagja összeállításához.

VIP

Fizetett poszt közösségi média felületeinken:
30.000 Ft/poszt/felület
(max. 1500 karakter) Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,

Pinterest és Instagram profilunkat!

https://cspm.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin
www.linkedin.com/company/CSAK-POZITIVAN-MAGAZIN
www.hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin

https://cspm.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin
www.linkedin.com/company/CSAK-POZITIVAN-MAGAZIN
www.hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin


Név Elhelyezés Méret (pixel) Tarifa (Ft)
D1 Főoldal 970x250 250.000/hó, 62.500/hét
D2 Főoldal 970x90 200.000/hó, 50.000/hét
D3 Főoldal 728x90 180.000/hó, 45.000/hét
D1 Almenü 970x250 200.000/hó, 50.000/hét
D2 Almenü 970x90 180.000/hó, 45.000/hét
D3 Almenü 728x90 160.000/hó, 40.000/hét
D1 Kategória oldal 970x250 200.000/hó, 50.000/hét
D2 Kategória oldal 970x90 180.000/hó, 45.000/hét
D3 Kategória oldal 728x90 160.000/hó, 40.000/hét
D4 Cikk oldal 640x360 220.000/hó, 55.000/hét
D5 Cikk oldal jobb oldala 300x600 180.000/hó, 45.000/hét
D6 Cikk oldal jobb oldala 300x250 80.000/hó, 20.000/hét

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák. (alanyi adómentes)

Honlapunk hirdetési árai

PR cikk elhelyezés honlapunkon:

1000 karakter/20.000 Ft
5000 Ft/kép



Főoldal Kategória/almenü oldal



Cikk oldal



Legyen saját 
CsP-PureME 
magazinod!
A csomag tartalma:
- Profi fotózás (több helyszínen, bemutatva személy,  
  termék, vállalkozás, iroda, stb.)
- interjú elkészítése
- 1 db Pure ME magazin elkészítése printben
- Pure ME magazin digitális verzió szabad felhasználásra
- 1 db 3000 karakteres PR cikk a www.cspm.hu oldalra
- 1 db 1/8-ad méretű hirdetés a Csak POZITÍVAN 
   Magazinba

Ár: 350.000 Ft
(Megrendelő igényére a magazinban elhelyezett hirdetés 
mérete felfelé elmozdulhat, ez a meghirdetett árat 
befolyásolhatja.)

Csak Pure Me magazin rendelése:
- Profi fotózás 
- interjú elkészítése
- 1 db Pure ME magazin elkészítése printben
- Pure ME magazin digitális verzió szabad felhasználásra

Ár: 300.000 Ft



Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával!


