
Egy szinttel magasabban. 
Esküvő Classic Médiacsoport 
online I  social média I magazin I  blog  I  youtube 
 
Kedves Leendő Partnerünk, 
Engedd meg, hogy egy különleges, kölcsönösen gyümölcsöző együttműködés lehetőségével forduljak 
Hozzád.   
 
Az Esküvő Classic Médiacsoport egyedülállóan komplex média megjelenést biztosít együttműködő 
partnerei számára. Az igényes esküvői szolgáltatóknak a kiemelten presztízs értékű, vezető 
negyedéves esküvő magazin megjelenés mellett a legszélesebb körű online – online magazin, 
instagram, legnagyobb taglétszámú facebook, saját youtube csatorna, blog  –  megjelenést 
biztosítja esküvői tematikában. Az Esküvő Classic Médiacsoport folyamatosan figyelemmel kíséri a 
médiapiac változásait, maximálisan alkalmazkodva az új kihívásokhoz 
 
Esküvő Classic Médiacsoport mindig is figyelemmel kísérte a szolgáltatók munkáját – tevékenységünk 
igényességéhez hozzátartozik a színvonalas partnerek szerepeltetése is. Szerkesztőségi tartalmaink 
és hirdetési felületeink egyaránt tükrözik ezt a szemléletet.  
 
A házasulandók számára egyre fontosabb, hogy pontosan úgy élhessék meg nagy napjukat, mint 
ahogy azt eltervezték. Ennek megfelelően az Esküvő Classic Médiacsoport kiemelt szerepet szán a 
különleges szolgáltatók bemutatásának, hogy olvasónk az ügyfeleivé váljanak, együttműködésünk 
segítségével. 
 
Az egyik leghatékonyabb hirdetési megjelenésünk a  LOOKBOOK. Ennek alapja egy exkluzív 
fotósorozat: egy komplett esküvőt mutatunk be, minden aspektusából. Csatoltan találsz néhány 
példát, a visszajelzések alapján rendkívül népszerű.  Az esküvőre készülők számára nagyon inspiráló, 
hogy a részletek helyett az összképet láthatják elérhető szolgáltatók által megvalósítva. Az egyes 
részleteket – termékeket, szolgáltatásokat - jobban el tudják képzelni, és motiváltabbak is a 
beszerzésükre. A Lookbookban megjelenő partnereink számára ez nagyon kedvező és jövedelmező 
helyzetet teremt.  
 
Mit tartalmaz ez a konstrukció? 
 

 Az Esküvő Classic Magazin lapszámában a Lookbook rovatban való megjelenés, 
szolgáltatásod, termékeid biztosítása a fotóanyaghoz.* Szöveges leírás a szerkesztőségi 
tartalomban a szolgáltatásodról, termékeidről + 1/2 oldalas hirdetés, a blokk zárásként. 

 Az elkészült fotóanyag creditekkel való kommunikálása instagram és  facebook oldalainkon.  

 A fotózásról készült videó kommunikálása youtube csatornánkon. 

 Az elkészült fotóanyagból készült online kécsomagot átadjuk, hogy - a creditek 
megjelölésével - online kommunikációban is fel lehessen használni a magazin megjelenése 
után.   

*Ez az ajánlat helyszínekre nem vonatkozik, személyre szabott ajánlatért keress minket! 
 

Ha szeretnél bepillantani, hogyan zajlik egy ilyen anyag összeállítása, nézd meg videóinkat!  

 https://eskuvoclassic.hu/esterhazy-pezsgogyar-stoh-luca-menyasszony-eskuvoi-video/  

 https://eskuvoclassic.hu/eskuvoi-video-sydney-van-den-bosch-egerszegi-tamas/  
 

A komplex megjelenés  szponzori díja 1/2 image hirdetés + fotózás + online megjelenés: 85 000 Ft + 
Áfa. 
Igény szerint Áfa mentes számlát is ki tudunk állítani. 

https://eskuvoclassic.hu/esterhazy-pezsgogyar-stoh-luca-menyasszony-eskuvoi-video/
https://eskuvoclassic.hu/eskuvoi-video-sydney-van-den-bosch-egerszegi-tamas/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Részlet kedves olvasónktól kapott Real Wedding anyagunkból a 2016/4-es lapszámunkból: 
 

 
Köszönjük az együttműködést. 
 
Üdvözlettel: Molnár Krisztina  I  médiacsoport igazgató  I  Esküvő CLASSIC   
Mobil: +36 20 933 7195 • Tel.: +36 1 271 08 20 • Fax: +36 1 306 99 32 
1152 Budapest, Kinizsi utca 126., E-mail: szerkesztoseg@eskuvoclassic.hu, www.eskuvoclassic.hu 
 
 FONTOS FIGYELMEZTETÉS 
Tisztelt Partnerünk, felhívjuk figyelmét, hogy jelen dokumentum tartalma üzleti titoknak minősül és 
arról jogosulatlan harmadik személy(ek)nek tájékoztatás nem adható, velük az információ meg nem 
ismertethető, mindaddig  amíg a Flagrans 2001 Kft. az adatokat nem minősítette nyilvánosnak. Kérjük 
az információk kezelése során ennek megfelelően fokozott figyelemmel járjon el. Amennyiben 
tudomást szerez arról, hogy az információ arra jogosulatlan személy(ek) tudomására jutott kérjük 
haladéktalanul jelezze a Flagrans 2001 Kft.-nek. 

 

 


