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A magazin küldetése és profilja
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 meg-
célzott országok autentikus életét, a nyaralás/telelés alatti aktív pihenés lehetőségeit. 
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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

Főbb termékjellemzők
• Átfogó, széleskörű tematika
• Hiteles, hasznos, informatív tartalom
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Úti cél 
Rovatunkban bemutatunk egy adott régiót és annak megtekintésre érdemes 
településeit, látnivalóit. Érdekes, hasznos tudnivalók, praktikus tanácsok.

Kalandor 
Nem szokványos élménybeszámolók és programajánlók: extrém sportok, 
kalandparkok.

Határtalan 
Határon átívelő tartalmak: európa és a nagyvilág turisztikai célpontjai, látnivalói.

Útravaló 
Tippek utazáshoz: Hogyan utazzunk gyerekkel? Mire figyeljünk, ha repülővel 
utazunk? Utazást megkönnyítő mobil applikációk, stb.

Sportturizmus 
Magyarország és a környező országok nagyobb sporteseményeinek bemutatása.

Rovatstruktúránk Úton



FRONTSITEmedia

Fesztivál 
Hazai, valamint a szomszédos országok gasztronómiai, zenei és kultúrális 
fesztiváljainak bemutatása.

Premier 
Filmpremierek, színházi bemutatók.

Kiállítás 
Európa legérdekesebb, legnépszerűbb kiállításainak bemutatása.

Rovatstruktúránk Kultúrnegyed
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Ínyenc 
Minden ami a gasztronómiához köthető: neves séfek receptjei, étteremajánlók, 
különböző tájegységek jellegzetes ételei.

NEdü 
Népszerű és egészséges smoothie receptek, ízletes és frissítő koktélok és kítűnő 
minőségű borok bemutatása

Rovatstruktúránk Gasztro
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trend 
Magyar tervezők bemutatása, divatbloggerek írásai, tippek, trükkök a megfelelő 
outfit megtalálásához.

Designer 
Designer ékszerek, kiegészítők és tervezőik bemutatása.

Luxus 
Kifejezetten drága, luxuskategóriájú hotelek, úticélok, vendéglátóhelyek, 
használati tárgyak bemutatása.

Rovatstruktúránk Stílus
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Wellness 
Wellnesshotelekre, fürdőkre koncentráló rovat. Bemutatjuk azok szolgáltatásait, és 
hogy milyen egyéb látnivalókat találunk a környéken.

Egészség 
MInden, ami a testi-lelki jólléttel kapcsolatos: egészségmegőrző tippek, prevenciós 
tanácsok, és cikkek a spirituális feltöltődésről.

Z Generáció 
Minden, ami a gyerekekkel és a digitális világgal kapcsolatos: MIkor érdemes a 
gyereknek telefont venni? Mire figyeljünk, ha a gyermekünk internetezni kezd? 
Melyek a leggyerekbarátabb videójátékok?

Rovatstruktúránk jóllét


