


Megérkezett!!! A legnagyobb…. AZ EGÉSZ VILÁGON!

A Muscle & Fitness a világ legnagyobb látogatottságú nőknek és férfiaknak szóló, populáris fitnesz és testépítés 
témakörére fókuszáló médiafelülete. A testformálás hazájából, az USÁ-ból származó legújabb hírek, aktuali- 
tások és legmodernebb módszerek, valamint hazai érdekességek leghitelesebb hangja. Elsődleges témaköre 
az elsősorban populáris, széles körben befogadott és igényelt sport és alakformálás, amely online és nyom-
tatott felületen is kiemelten magas érdeklődési és megjelenési arányt garantál!

Amerikai olvasótábor

7.1M
47M

Havi egyedi látogató

Havi oldalmegtekintés

5.3 millió 383 ezer

A Muscle&Fitness már egy nemzetközileg ismert jelkép, már a Föld 
számos országában megjelenik.



STATISZTIKAI ADATOK

Amerikai olvasótábor

• 81% férfi és 19% nő

• 18 és 34 év közöttiek: 50%

• 18 és 49 év küzöttiek: 84%

• 25 és 44 év közöttiek: 50%

• Átlagéletkor: 35 év

• Főiskolát végzett: 64%

• Foglalkoztatottak: 76%

• Házas: 40%

• Gyermekes szülő: 49%

• Otthon tulajdonos: 56%

MUSCLE & FITNESS USA LÁTOGATOTTSÁGI ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI



ÜTŐS ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEK

• Megjelenés a www.muscleandfitness.hu–n

• A márkájának hirdetését nem szponzorált 
oldalakon is elhelyezzük

• Több banner megjelenés közül választhat

• Kitesszük a márkájának hirdetését a rele-
váns cikkek közé

• PR cikk megjelenési lehetőségTermékelhely-
ezés

• Facebook poszt

• Youtube csatornánkra is felkerülhet, vállaljuk 
videós tartalmak legyártását is

A Muscle and Fitness a márkájának célzott megjelenési felületet ajánl a HONLAPON, az EDZÉS, a 
TÁPLÁLKOZÁS, a STÍLUS és az ESEMÉNYEK menüpontban, hogy a márkájának még több kiváló meg-
jelenési felületet kínáljon, illetve a márkájához illeszkedő több felületből választhasson. 



EGYEDI TARTALOM KÖZPONTOK

Részletek:
• Mobil és tablet felületre optimalizált

• Exkluzív márka integráció lehetőség

• Ajánlott termékek beillesztése

• Egyedi videó

• Interaktív naptárak és funkciók

• Termékelhelyezés

• Közösségi média integráció

• Vásárlási felhívások

• Exkluzív promóciók a honlapon, közösségi 
médián, hírleveleken és nyomtatványokon 
keresztül

A Muscle&Fitness  testre szabott tartalmi környezetet kínál, mely összekapcsolható az adott márka céljaival, 
eseményeivel vagy tulajdonságaival kapcsolatos egyedi tartalommal.



EGYEDI VIDEÓ GYÁRTÁS

• Használatra kész: házon belüli elkészítjük és publikáljuk

• Szakértői háttér: szakképzett szerkesztőkkel és sportolókkal készül

• Saját video felületeken, YouTube, Facebook

• Promóció:  Hírlevél listára küldés + feliratkozók

• Egyedi videó készítése szakképzett szerkesztőkkel és sportolókkal, a személyiségük tükrözi a márka 
hatékonyságát, és hatásosan átadja a márka üzenetét



Referenciapontok
• Országos/helyi edzőtermekben és fitnesz 

központokban
• Hírlapüzletekben, benzinkutakon, nagyobb 

bevásárlóközpontokban
• Különböző versenyeken, kiállításokon, gálákon

LEHETŐSÉGEK

Juttassa el üzenetét fitnesz rajongók tízezreihez!

Egyéni digitális aktivitások
• Szponzorált digitális kiadások
• Közösségi média integráció
• Hírlevelek
• Testreszabott és szponzorált video  sorozatok
• Teljesen testreszabott edzési és táplálkozási 

programok

Nyomtatott lehetőségek
• Hirdetési felsorolások
• Szponzorált rovatok
• Kuponok, felajánlások
• Terméktesztek

Események
• Testépítő, fitnesz, állóképességi versenyek
• Kiállítások
• Gálák



NYOMTATOTT MAGAZIN TERJESZTÉSE

A lapok értékesítése a Lapker Zrt. kereskedelmi csatornáin keresztül történik:

1. Kiskereskedelmi árushelyek 
 • Relay - 100 üzlet országszerte 
 • Inmedio - 190 üzlet országszerte 

2. Hírlapárusító pavilonhálózat  
 • 110 pavilonból álló hálózat  

3. Országos kereskedelmi láncok 
 • Élelmiszer hálózatok 
 • Benzinkutak 

4. Független értékesítő partnerek 
 • Saját üzlettel rendelkező kiskereskedők



NYOMTATOTT MAGAZINUNK AJÁNLATA

Hirdetés mérete

1/1

1/2

1/3

1/4

1/8

B4 (hátoldal)

B2, B3 (belső borító)

Kishír

Pr. cikk

Bevezető ár

1 000 000 Ft

750 000 Ft

500 000 Ft

350 000 Ft

250 000 Ft

1 500 000 Ft

1 250 000 Ft

100 000 Ft

Kérje egyedi ajánlatunkat

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



ONLINE MAGAZIN BANNER MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

Hirdetés helye

Top banner

Felső banner

Lapozós alatti 
bal oldali banner

Jobb oldali 
főoldali banner

Alsó banner

Méret [px]

1200x200 

935x241

570x180 

205x340

 325x325

Kérje egyedi árajánlatunkat:

info@muscleandfitness.hu



ONLINE PR CSOMAG SZOLGÁLTATÁSAINK

1. PR Cikk, képpel (hozott anyag)
2. PR Cikk, videó beágyazással (hozott anyag)
3. Saját készítésű videó PR cikkbe ágyazva, képpel (hozott anyag):
4. Saját készítésű videó feltöltve 4 saját készítésű tematikus Youtube csatorna valamelyikére:
5. Közösségi médiaajánlatunk (Opció):  

 Facebook poszt elhelyezése
6. Muscle&Fitness saját gyártású beépített videócsatornán reklám elhelyezési lehetőség 

 Banner a videó alján, a videó teljes hosszában
7. Pre-Roll videó (Videó előtti reklámvideó)

Kérje egyedi árajánlatunkat:
info@muscleandfitness.hu


