
MÉDIAAJÁNLAT 2020

BE INSPIRED. TAKE THE VIEW.

THE



A MAGAZIN

A The View egy prémium lifestyle kiadvány, mely színvonalas, gazdag 

tartalommal, igényes tördeléssel, kiváló nyomdai minőségben jelenik 

meg negyedéves periódusban, 6.000 példányban. 

Magyar és angol nyelven készül, mivel a Lapker Zrt. hagyományos 

hírlapárusító helyei mellett főbb terjesztési pontjai a Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér VIP-lounge-ai, szállodák halljai, VIP-

termei, így a kiadványt külföldiek is nagy számban forgatják. A The View 

2020-tól a Smartwings cseh légitársaság hivatalos fedélzeti magazinja.

A magazin széles körű olvasnivalót kínál: utazás, kultúra, művészet, 

üzlet, gasztronómia, divat, stílus, egészség, szépség, lakberendezés, 

autó és motor tartalmai mellett kiemelt figyelmet fordít a környezet-

védelemre, a klímaváltozásra, a zöld kultúrára, valamint a sport is 

kiemelt szerepet kap a kiadványban. 

Az olvasók jelentős hányada magas iskolai végzettséggel rendelkezik. 

Megtalálhatóak közöttük üzletasszonyok, üzletemberek, vállalatok 

közép- és felsővezetői, illetve mindazok, akik szeretnek utazni és 

minőségi módon eltölteni szabadidejüket. 
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A MAGAZIN TERJESZTÉSE

THE

  A Lapker Zrt. jóvoltából budapesti terjesztésben elérhető Inmedio  

és Relay üzletekben. A magazin fogyasztói ára: 1290 HUF.

  Kiemelt terjesztési pontunk továbbá a Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér, ahol prémium lounge-okban vagyunk jelen, 

mint a Mastercard, vagy a Platinum, továbbá havonta 13 ezer utast 

érünk el a Skycourt váróban.

  Kizárólagos kiadványa vagyunk az ibis Styles Budapest Airport 

Hotelnek, ahol 146 szobában és közösségi helyiségeiben vagyunk 

elérhetők. Jelen vagyunk továbbá a Mariott Hotel-ben, és minden 

prémium partnerünknél.

  Irodaházakból, mint például a Grapshisoft Park SAP közösségi 

tereiből és tárgyalóiból ingyenesen elvihető a kiadvány - ez további 

900 fő napi elérését jelenti.

  Nyitottak vagyunk közös terjesztésre más prémium kiadványokkal: 

tavaszi számaink rendszeresen az Ingatlan Évkönyvvel, az év többi 

részében a Barnes Luxury Homes luxuskiadványával.

  Szoros együttműködésben vagyunk a „100 leggazdagabb magyar” 

című kiadvánnyal is, mellyel 2020 májusában a 100 leggazdagabb 

magyar asztalán is ott leszünk.



Együttműködő partnereink egyre gyarapodó száma, és a magazin 

tartalmi bővülésének eredményeként a kiadvány mára 164 oldalra 

bővült. Törekszünk arra, hogy folyamatosan bővüljön az igényes,  

a prémium kategóriába tartozó olvasók tábora, és ezzel együtt tovább 

növeljük együttműködő partnereink számát, akik igényt tartanak 

arra, hogy elérjék ezt az olvasói kört, és így elégedettek legyenek. 

Hirdetőink közé tartoznak a Zwack, Breitling, a Zeneakadémia,  

a Spatrend, az ibis Styles Budapest Airport Hotel, Fjällräven, Feller 

Adrienne, Skeyndor, TAP Portugal, Samsonite cégek.

Hirdetőink közé tartoznak:
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A magazin mérete: 200x265mm, 3mm kifutóval

Felület típusa Méret* Kifutó* Listaár (Nettó)

Dupla borító 1.990.000 HUF

B1 1.390.000 HUF

B2 990.000 HUF

B3 790.000 HUF

B4 1.190.000 HUF

2/1 890.000 HUF

1/1 590.000 HUF

½ oldal álló vagy fekvő 390.000 HUF

1/3 álló vagy fekvő 290.000 HUF

Behúzás 990.000 HUF

1/1 + 1 oldal tartalom 990.000 HUF

72%-a magyar,

28%-a külföldi

25 és 55 

közötti 

korosztályokból 

kerülnek ki 

 Frekventált utazók, 

középosztálybeliek,

vezetők,

üzletasszonyok, 

38%-a férfi, 

62%-a nő

Jellemzően 

Budapesten és 

vonzáskörzetében 

élnek

A MAGAZIN OLVASÓI

A MAGAZIN HIRDETÉSI ÁRAI

THE

THE



 Belív 160 + 4 (24 oldalas, 90g ofszet melléklettel)

 Borító Multiart Silk 250 g + 1o. matt fólia+1o. UV formalakk

 Anyagleadás eps, tif, pdf, jpeg

 Kötészet ragasztókötés

 Tervezett példányszám 6.000

 Az áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák, publikálástól visszavonásig érvényesek.

 Az ajánlatban foglalt információk az FLD Group Lapkiadó tulajdonát képezik  

 és bizalmas jellegűek, harmadik félnek ki nem adhatók.

 Minden megállapodás írásos szerződés formájában köttetik.

 Az ajánlat címzettje tudomásul veszi, hogy az FLD Group Lapkiadó Kft. az adatot  

 jogosulatlanul átadóval vagy az adatot felhasználóval szemben kártérítést követelhet.

 Az FLD Group Lapkiadó Kft. a változtatás jogát fenntartja.

 FLD Group Lapkiadó Kft.

 Földi Tamás CEO

  folditamas@theviewmagazine.eu

  +36 70 415 2352

 Falus Tamás  Főszerkesztő

  falustamas@theviewmagazine.eu

 Sógor Enikő Art director

  Projekt menedzsment

  sogoreniko@theviewmagazine.eu

A MAGAZIN TECHNIKAI PARAMÉTEREI

A MAGAZIN ELÉRHETŐSÉGEI
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