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online turisztikai és életmódmagazin
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A szezon.hu online turisztikai és életmód magazin azért jött létre, hogy széleskörűen bemutassa első sorban 
Magyarország régióit és megismertetése, elfeledett vagy még meg sem ismert tájait. Sokan nem is tudják, hogy 
micsoda kincseket rejt Magyarország! 

Mi hisszük, hogy ITTHON UTAZNI JÓ!

Egyedi szemszögből mutatjuk be Magyarország különböző tájegységeinek legfőbb turisztikai 
látványosságait, kulturális  és gasztronómiai jellegzetességeit illetve az ezzel kapcsolatos 
szolgáltatásokat, szolgáltatókat.

Megismerhetik az olvasók a szállás- és wellness lehetőségeket, borrégiókat, az adott térségben élő 
emberek mindennapi életét, a helyi népszokásokat, hagyományokat. 

Természetesen a világ felfedezésre vár, így azok számára is tartalmas olvasni valót nyújt a SZEZON online 
magazin, akik külföldre merészkednének. Praktikus tanácsokkal, ötletekkel látjuk el az utazni vágyókat illetve 
bemutatjuk az általuk megcélzott országok autentikus életét, a nyaralás/telelés alatti aktív pihenés lehetőségeit. 

 Célközönség
• Utazást, kirándulást kedvelő 25-65 évesek
• Wellness/Spa hotelek és egyéb szálláshelyeket látogató 25-65 évesek 
• Gyógyfürdőket kedvelő 45-65 évesek
• Téli sportos életmódot kedvelők
• Vízi életmódot kedvelők
• Egészséges életmódot kedvelők
• Gasztrokultúra iránt érdeklődők
• A világot felfedezni, megismerni vágyók

 Áraink
PR cikk megjelenések
1 db egység ár: 60 000 Ft + ÁFA/hét
2 db megrendelése esetén:  - 5%: 114 000 Ft + ÁFA
3 db megrendelése esetén: – 10 %: 162 000 Ft+ÁFA
4 db megrendelése esetén: – 15 %: 204 000 Ft+ÁFA

PR cikk írás:
50 000 Ft + ÁFA/cikk

Idegen nyelvű PR cikk:
75 000 Ft+ÁFA/cikk

PR video:
55 000 Ft+ÁFA/db

Bannerek: 
300*250 px
Címlapon: 40 000 Ft+ÁFA
Belső oldalon: 35 000 Ft+ÁFA

728*90 px
Címlapon a fejlécben: 65 000 Ft+ÁFA
Rovatok között belső oldalon: 45 000 + ÁFA

120*240 px
Címlapon: 20 000+ÁFA
Belső oldalon: 15 000 +ÁFA

940*180px
Címlapon fejlécben: 120 000 Ft+ÁFA
Belső oldalon fejlécben: 95 000 Ft+ÁFA

FB posztolás:
30 000 Ft/ poszt
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