AZ EC
MAGAZINNÁL
NAGYOBB
MÉRETBEN

„Ne a reklámszünet legyél,
hanem a film!”

Az év legnagyobb
durranása!
JÓ IDŐBEN,
A LEGJOBB HELYEN,
EZ MOST A TE NAGY
PILLANATOD LEHET!

EC exkluzív
tematikus szám:
Helyszínek & Hangulatok

NE MARADJ KI BELŐLE!
Az Esküvő Classic Magazin több, mint
12 éves múltjával az ország vezető negyedéves esküvő magazinja. A digitális és nyomtatott magazin, valamint aktív social media felületeink hatékony szinergiában, meddőszórás
nélkül érik el a célcsoport óriási hányadát.

ESKÜVŐI HELYSZÍNEK
& HANGULATOK
Ahol a csoda megtörténik!
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tematikus
szám

2019-ben Magyarországon több mint 60 000 pár köt
házasságot, 2022-ben további növekedés várható. A
házasságra készülők lázasan keresik a nagy nap megfelelő
színterét. Ezt az óriási információigényt szeretnénk kielégíteni magazinunk legújabb tematikus számával.
Az ESKÜVŐI ELYSZÍNEK &
HANGULATOK igényes szerkesztőségi anyagokban, natív hirdetésekben, a tartalom marketinget használva és nemzetközi színvonalú anyagokban, egyszerre informatív és szórakoztató módon mutatja
be a hazai esküvői helyszín lehetőségeket.

MIT NYÚJT ÖNNEK AZ ESKÜVŐI
HELYSZÍNEK & HANGULATOK?
 Megjelenést a hazai helyszín-szolgáltatók színe-javát
felvonultató, mértékadó és igényes kiadványban.
 A valódi érdeklődők osztatlan figyelmét, gyakorlatilag nulla meddőszórást.
 Jelenlétet az esküvőszervezés legnagyobb kiadásával
járó döntés pillanatában.
 Exkluzív, professzionális szerkesztőségi tartalmakban
való megjelenést – ihletett szakembergárdával készített fotókkal, valódi esküvői miliőben, tehetséges dekoratőrökkel, fotósokkal és art directorokkal.
 Remek környezetet a natív hirdetések számára –
azaz olyan anyagoknak, amelyek megbízóink szolgáltatását cikk formájában mutatják be, mégsem tűnnek hirdetésnek.
 Klasszikus hirdetési megoldásokat „hozott” anyagból,
vagy személyre szabottan!

HELYSZÍN STÍLUS SZERINT
Natív cikk - Mutatkozz be olvasmányos, informatív formában a közönségednek!
A tartalmat eljuttatni az olvasókhoz és a vásárlókhoz csak egy dolog. A tartalomnak olyannak kell lennie,
amely valódi értéket közvetít: képzett újságíróink segítségével szakértőként léphet fel a céged a
témában. Sőt – mehetünk tovább is: ezzel a megjelenéssel azokat az embereket is elérheted, akik talán
még nem is tudják, hogy a Te esküvői helyszínedről álmodtak eddig!
Színes és informatív ajánlónkban stílusokba kategórizálva mutatjuk be a helyszíneket, így olvasóink könnyedén megtalálják az elképzeléseikhez illőt úgy, hogy a tartalommarketing eszközeivel
élve egyszerre nyújtunk értéket és megoldást a problémáikra.
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1/4 OLDALAS megjelenés 1 képpel és leírással+ több helyszínt bemutató online cikkben 1 kép és szöveg: 35 000 Ft+áfa
+ 3 hónap online cikk 25 000 Ft+áfa
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A NYITÓOLDAL kapja a leghangsúlyosabb
megjelenést az adott stíluson belül, mely három
darab fotóból, stílusbemutatásból és a helyszín
ismertetéséből áll.
1/1 oldalas tartalommarketingen alapuló
nyitó cikk + 1 online cikk 3 hónapra:
95 000 Ft+áfa
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1 DB FOTÓVAL, névvel és webcímmel
való megjelenés: 5 000 Ft+áfa

LIMITÁLT SZÁMBAN állnak rendelkezésre egy adott helyszínt önállóan
bemutató natív cikkek, melyek szemléletes képanyaggal, hasznos információkkal
ragadják meg a „reklámtagadó” vásárlók figyelmét.
A legtöbben, ha hirdetést látnak, az „vakfoltba” kerül, és gyakorlatilag tudomást sem
szereznek róla. Két oldalas prémium megjelenési lehetőségünk ezzel szemben
értéket közvetít és hasznos tájékoztatást nyújt a fogyasztónak, mellyel az ő megoldásra váró problémája kerül fókuszba, nem az öncélú reklámozás.
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2 OLDALAS
NATÍV CIKK

2 OLDALAS megjelenés, olvasmányos leírással,
informatív táblázattal és elérhetőségekkel
+ 1 online cikk 3 hónapra: 180 000 Ft+áfa

1 ÉS 1/2 OLDALAS NATÍV CIKK
 Natív helyszín bemutató cikk - Mutatkozz be közvetlenebb formában leírás és
informatív táblázat segítségével.
 A könnyen átlátható, mégis olvasmányos ajánlónkban megyénként kategórizálva
mutatjuk be a helyszíneket, hogy az olvasóink könnyedén megtalálják azt a helyszínt,
ami nekik szól és az elképzeléseiknek tökéletesen megfelel, úgy, hogy értékes megoldást nyújtunk a problémáikra.
 Jobb vagy bal oldali megjelenéssel (nem választható)
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1/1 OLDALAS NATÍV cikk
+ 1 online cikk 3 hónapra:
115 000 + Áfa

1/2 OLDALAS NATÍV cikk
+több helyszínt bemutató online
cikkben 1 kép és szöveg:
75 000 + Áfa
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KIZÁRÓLAG EGYETLEN EXKLUZÍV LEHETŐSÉG:

CÍMLAP FOTÓZÁS
Az egyik leghatékonyabb hirdetési megjelenésünk a CÍMLAP FOTÓZÁS, melnyek
alapja egy exkluzív fotósorozat: egy komplett esküvőt mutatunk be, minden lehetséges
aspektusból. 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 fotózásban megjelenő partnereink számára ez hosszú távon is nagyon
kedvező és jövedelmező helyzetet teremt.

CÍMLAP megjelenés, belső 6-8 oldalas fotózás
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+ 1/1 oldalas hirdetés + 1 online cikk 3 hónapra:
300 000 Ft+áfa

A KONSTRUKCIÓ TARTALMA:
 Az Esküvő Classic Magazin tematikus számában HELYSZÍNEK
& HANGULATOK címlapon való megjelenés, 6-8 oldalas exkluzív belső fotóanyaggal.
 Szöveges leírás a szerkesztőségi tartalomban a helyszínről.
 1/1 oldalas hirdetés, a blokk zárásként.
 A produkció teljes, professzinális levezénylése, a szükséges humán, technikai és nyomdai költségeket szerkesztőségünk rendezi.
 Az elkészült fotóanyagot átadjuk, hogy - a creditek megjelölésével online kommunikációban is fel lehessen használni.

LOOKBOOK FOTÓZÁS
Lookbook: egy tematikában berendezett esküvői feelinget mutatunk be, minden lehetséges
aspektusból. 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 fotózásban megjelenő partnereink számára ez hosszú távon is nagyon kedvező
és jövedelmező helyzetet teremt.

LOOKBOOK megjelenés, belső 16-18 oldalas fotózás
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+ 1/1 oldalas hirdetés + 1 online cikk 3 hónapra:
275 000 Ft+áfa

A KONSTRUKCIÓ TARTALMA:
 Az Esküvő Classic Magazin tematikus számában HELYSZÍNEK
& HANGULATOK belsőoldalain való megjelenés, 16-18
oldalas exkluzív belső fotóanyaggal.
 Szöveges leírás a szerkesztőségi tartalomban a helyszínről.
 1/1 oldalas hirdetés, a blokk zárásként.
 A produkció teljes, professzinális levezénylése, a szükséges humán, technikai és nyomdai költségeket szerkesztőségünk rendezi.
 Az elkészült fotóanyagot átadjuk, hogy - a creditek megjelölésével online kommunikációban is fel lehessen használni.
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EXTRA KOMPLEX CSOMAG
PRINT + ONLINE + FACEBOOK
 1/1 oldalas IMAGE hirdetés
 1 online cikk 3 hónapra az eskuvoclassic.hu oldalon
 3db Facebook poszt a 2 hónapra elosztva

KOMPLEX Csomagban: 159 000 + Áfa

Online cikk
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1/1 oldalas IMAGE hirdetés

m
2 db Facebook poszt
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EXKLUZÍV KOMPLEX CSOMAG
PRINT + ONLINE + FACEBOOK
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Az átadott fotókból 4 oldalon keresztül csak a helyszínre fókuszálva, a szerkesztőség által elkészített natív anyag - képhangsúlyos - , mely komplexen mutatja be azt
azt a stílust, amit a házasulandók részére biztosít a helyszín.
 4 oldalas natív megjelenés, a helyszín biztosította fotókból
 1 online cikk 3 hónapra az eskuvoclassic.hu oldalon
 1db Facebook poszt a 3 hónapra elosztva

KOMPLEX Csomagban: 259 000 + Áfa
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Online cikk
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4oldalas NATÍV cikk

1 db Facebook poszt

