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Print
Lap ka rak ter:
A Beauty Forum a pro fesszio ná lis koz me ti ka piac ve ze tő szak lap ja.   Az ipar -
ág elis mert szak mai szer zői, szak ér tői, va la mint a cég cso port szá mos
or szá gá ra ki ter je dő know-how-ja ad ala pot ah hoz, hogy folyamatosan a
legújabb trendekről és kutatási eredményekről számoljon be. 

Megjelenés: 
Évi 10 megjelenés. 

Évfolyam: 
29.

Online:
www.beauty-forum.hu

Ol va sói cél cso port:
Koz me ti ku sok, smin ke sek, koz me ti kai sza lo nok, szép ség far mok, well ness köz pon tok ve ze tői, a szép ség szak -
ma be szál lí tói, gyár tók és for gal ma zók.

Példányszám:
Meg je le né sen ként: 4.500 

Olvasói össze té tel:

                                        Példányszám

Kozmetikai szalon, wellness hotelek 4000

Kozmetikustanulók    300

Szakmai tiszteletpéldány 100

Viszonteladókon keresztül 100

Összes terjesztett példányszám: 4500

* A marketingpéldányok rotációs terv alapján kerülnek kiküldésre.
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Formátum
Méret 

(Szélesség x
Magasság)

Ár (Forint) Formátum
Méret 

(Szélesség x
Magasság)

Ár (Forint)

210 x 297 mm 577 500

1/1 oldal

Vágott*: 
100 x 297 mm

Tükör: 
85 x 267 mm

270 000

Vágott*:
210 x 146 mm

Tükör: 
178 x 131 mm

270 000

1/2 oldal álló 1/2 oldal fekvő

Vágott*: 
70 x 297 mm

Tükör: 
61 x 267 mm

220 000

Vágott*: 
210 x 102 mm

Tükör: 
178 x 87 mm

220 000

1/3 oldal álló 1/3 oldal fekvő

Tükör (fekvő):
178 x 62 mm 145 000

1/6 Tükör1:
88 x 87 mm

1/8 Tükör1:
88 x 62 mm

40 000

30 000
1/4 oldal fekvő 1/6 + 1/8 oldal 

420 x 297 mm 840 000

2x1/1 panorámaoldal

Tematizált megjelenési lehetőségek

Borító 2./3. 210 x 297 mm 630 000

Borító 4. 210 x 297 mm 680 000

Hirdetési formák

2/1 PR cikk                                                                           490 000

2/1 step by step                                                                   425 000

Oktatás (1/4)                                                                           90 000

Dosszié Expressz (1/8)                                                        30 000

Újdonság (1/6)                                                                        50 000

Trend (1/6)                                                                               50 000

Hirdetési formák Ár (Forint)

Befűzés 2 oldalas                                                                    525 000
4 oldalas                                                                    650 000

Behúzás  (szórólap)
20 g alatt                                                                               75Ft/db
20-40 g között                                                                      85Ft/db
40-60 g között                                                                      95Ft/db
60 g felett                                                               egyedi árajánlat
                                                                                              alapján
Bontott példányszámba                                         50%-os felárat
történő behúzás esetén                                            számítunk fel

Hozzácsomagolás
20 g alatt                                                                               65Ft/db
20-40 g között                                                                      75Ft/db
40-60 g között                                                                      85Ft/db
60 g felett                                                               egyedi árajánlat
                                                                                              alapján
Bontott példányszámba                                          50%-os felárat
történő behúzás esetén                                            számítunk fel

Beragasztás                                                            előzetes árajánlat
                                                                                              alapján

A megadott árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

* Kifutó hirdetéseknél a vágott méretre 5-5 mm ráhagyás szükséges. Kérjük, hogy a vágott hirdetések esetében a hirdetés szélétől 8-8 mm-es 
sávban semmiképpen ne kerüljön szöveg! Feltüntetett nettó árak, azok az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

420 x 297 mm 890 000

B2+3. old./82.+B3 old.

Egyéb megjelenési lehetőségek

Hirdetések grafikai tervezése
Hirdetési formák Ár (Forint)

1/1 oldalas hirdetés                                                            12.000

1/2 oldalas hirdetés                                                            10.000

1/4 oldalas hirdetés                                                               8.000

1/3 oldalas hirdetés                                                               9.000

1/4 oldalas hirdetés                                                               6.000

Ár (Forint)

Hirdetési méretek és árak
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Kiadás Vezető témák Megjelenés
Kész hirdetés

leadási 
határidő

Tématerv – 2020

1-2

3

4

5

6

2020.01.23 2020.02.12.2019.12.15.

u Dosszié: High-tech kozmetika – a legmodernebb
elektrokozmetikai készülékek és hatóanyagok

• Piactér: CBD, azaz kannabisz a kozmetikában
• Ezotéria a szépségáplásban: ayurvéda
• Kúraszerű kezelések – évszakok szerint
• Testkezelések manuálisan – hatóanyagok és eljárások 
• Stílus: Alkalmi sminkek a farsang jegyében 

u Dosszié: Testkezelések elektrokozmetikai készülékekkel
• Piactér: Hidratálók
• Fókuszban az INCI
• Professzionális natúrkozmetikumok
• Szőrtelenítés felsőfokon
• Stílus: Esztétikai és orvosi PMU-módszerek

u Dosszié:  Rádiófrekvenciás technológiák
(thermális, frakcionált stb.)

• Piactér: Bőrpuhítók
• A termékforgalmazás kritériumai – beleértve a tárolást is
• Nyak- és dekoltázsápolás
• Napkozmetika a fényvédelemtől kezdve a biztonságos barnulásig
• Stílus: Pilla-melléklet

u Dosszié: „Best agers”, azaz együtt haladni az idővel
• Piactér: Arcpermetek
• Holisztika a kozmetikában
• Egzotikus hatóanyagok a hóalgától a jégborig
• A mezopen-kezelésekben rejlő kombinálási lehetőségek
• Stílus: tavaszi-nyári trendek

u Hurrá nyaralunk!
• Piactér: Ampullák és szérumok
• Az oktatás változásai, a gyakorlati oktatás kritériumai
• Mikrodermabrázió férfiaknak
• Gyógynövények a kozmetikában
• Stílus: szempillaépítés, -lifting, -dauer

2020.02.23. 2020.03.16.2020.01.29.

2020.03.22. 2020.04.15.2020.02.28.

2020.04.21. 2020.05.15.2020.03.31.

2020.05.22. 2020.06.16.2020.04.29.

A kiadó a változtatás jogát fenntartja.

Szerkeszteni
való anyagok 

leadása
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Kiadás Vezető témák Megjelenés
Kész hirdetés

leadási 
határidő

7-8

9

10

11

12

u Dosszié: Kombinált kezelések 
• Piactér: Férfikozmetikumok  
• Ödémás és karikás szemek
• Érzékeny bőr
• Veszélyes vállalások 
• Stílus: Versenysminkek, sminkversenyek

u Dosszié: Napozás utáni bőrregenerálás
• Piactér: Szem- és ajakápolók
• Fókuszban az IPL
• Korszerű csomagolás
• Mezoterápiás anyagok – problémaspecifikusan
• Stílus: PMU-melléklet

u Dosszié:  Peeling-körkép
• Piactér: Maszkok
• Lézerek a kozmetikában
• Minerálkozmetika
• Higiénia
• Stílus: Sminkmelléklet

u Dosszié: Anti-aging kezelések
• Piactér: Natúr- és biokozmetikumok
• Kamaszkozmetika
• Pigmentfoltkezelés
• Karácsonyi csomagok
• Stílus: Szemöldöktrendek

u Dosszié: Újgenerációs készülékek, hatóanyagok, trendek
• Piactér: Bőrradírok
• Tavaszi rendezvénykörkép
• Kényeztető luxus
• Stílus: Báli sminkek
• Oktatás/továbbképzés-melléklet

Szerkeszteni
való anyagok 

leadása

2020.07.23. 2020.08.17.2020.05.28

2020.08.19. 2020.09.15.2020.06.10.

2020.09.23. 2020.10.15.2020.08.12.

2020.10.21. 2020.11.23.2020.09.14.

2020.11.22. 2020.12.15.2020.10.29.

A kiadó a változtatás jogát fenntartja.



www.beauty-forum.hu  6

BEAUTY FORUM MÉDIAAJÁNLAT

Anyagleadás, technikai feltételek –
nyomtatott megjelenésre
E-mailen:                                  hirdetes@health-and-beauty.hu 
                                                    
Fájlnév megnevezés:              hirdető cég_magazin_évfolyam és kiadás (pl. minta_BeautyForum_0803)

Fájlformátum:                          QuarkXPress 15, Illustrator CS 2, Photoshop CS 2 TIF, EPS, PDF

u Nyílt adat ál lo mány nál a gra fi ká kat, ké pe ket, fon to kat kü lön küld jék el. Illustrator ál lo mány ese té ben a be tűk
min dig gör bé vé le gye nek ala kít va.

u A kép ada tok EPS, TIF vagy JPG (12-es mi nő ség) for má tum ban ment he tőek.

u Csak olyan lo gó kat, ké pe ket, fon to kat küld je nek, amik tény le ge sen fel lesz nek hasz nál va.

u Az adat ál lo má nyok mé re te 100% for má tum ban le gye nek. En nek kap csán ve gyék fi gye lem be az új ság koor di ná -
táit.

u 4 szín CMYK for má tum ban.

u Fel bon tá si ada tok (ere de ti mé ret ben):
CMYK 300 dpi     /     Szür ke ár nya la tú 300 dpi     /     Vek to ros gra fi kák 1200 dpi

u A vá gott mé ret re 5-5 mm ki fu tó le gyen rá tölt ve.

An nak ér de ké ben, hogy ma ga zin jaink ban meg je le nő hir de té seik mi nő sé ge még tö ké le te sebb le gyen, ké rem,
hogy aki még ezt nem tet te meg fe lénk:
u tá jé koz tas son ben nün ket ar ról, hogy a gra fi kus a hir de tés el ké szí té se kor mi lyen szín tér ben

(szín pro fil ban, icc-profil) men ti el azt,
u a hir de tés fe ke te szö ve gé nek CMYK-ba va ló átala kí tá sa kor az csak 100%-ban Black színt tar tal maz zon,
u a hir de tés hez le he tő ség sze rint küld je nek szín he lyes digitproofot!

Kér jük, hogy cé gük ré szé ről Ön is ad jon meg egy kontaktot, aki hez a hir de tés sel kap cso la tos eset le ges prob lé ma
fel me rü lé se ese tén for dul ha tunk.

Technikai kérdésekkel kapcsolatban kérjük írjon
a hirdetes@health-and-beauty.hu e-mail címre.

A Médiaajánló és az Általános Szerződési Feltételek az alábbi linken találhatók: 
http://www.beauty-forum.hu/mediaajanlo
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beauty-forum.hu szépségipari portál
A szépségszakma legnagyobb internetes magazinja, a Beauty-forum.hu. A modern, letisztult honlapon külön
rovatokban találhatók meg a különböző szakmákat érintő hírek, így a kozmetika, a fodrászat és a műköröm. 
A szakmai tartalmakat további rovatok egészítik ki, mint a business, az eseménynaptár, a videók, a webshop
és a szakmai blog. A portálon a Beauty Forum magazin támogatása mellett egyedi tartalmakat is közlünk,
például interjúkat, step-by-step anyagokat, esemény-beszámolókat.

Klasszikus  BANNER-megjelenések 

Tartalmi megjelenések

Paraméterek/méretek Ár (forint)

Szuper banner- Főoldalon  (időtartam: 1 hét) oldal  felső részén, teljes hosszában megjelenő felület

Szuper banner- Aloldalon (időtartam: 1 hét)

Szuper banner  All Page Version (időtartam: 1 hét)

684 x 86 px 
jpg, gif, pdf, flash 

640 x 260px
– mobilra optimalizált méret

max. 200MB

135 000

125 000

155 000

Téma banner - Főoldalon (időtartam: 1 hét)

Téma banner - Aloldalon (időtartam: 1 hét)

Téma banner - All Page Version (időtartam: 1 hét)

684 x 86 px 
jpg, gif, pdf, flash 

640 x 260px
– mobilra optimalizált méret

max. 200MB

120 000

110 500

124 000

Felhőkarcoló banner - Főoldalon (időtartam: 1 hét) folyamatosan látható reklámfelület az oldal tartalmától jobbra, legfelül

Felhőkarcoló banner - Aloldalon (időtartam: 1 hét)

Felhőkarcoló banner  - All Page Version (időtartam: 1 hét)

160 x 600 px
jpg, gif, pdf, flash 

max. 200MB

124 000

117 000

135 000

Közepes felhőkarcoló banner - Főoldalon (időtartam: 1 hét)

Közepes felhőkarcoló banner - Aloldalon (időtartam: 1 hét)

Közepes felhőkarcoló banner - All Page Version (időtartam: 1 hét)

160 x 400 px 
jpg, gif, pdf, flash 

max. 200MB

117 000

110 500

130 000

Kis felhőkarcoló banner - Főoldalon (időtartam: 1 hét)

Kis felhőkarcoló banner - Aloldalon (időtartam: 1 hét)

Kis felhőkarcoló banner - All Page Version (időtartam: 1 hét)

160 x 300 px
jpg, gif, pdf, flash 

max. 200MB

115 000

1 19000

125 000

Action box banner - Főoldalon (időtartam: 1 hét)

Action box banner - Aloldalon (időtartam: 1 hét)

Action box banner - All Page Version (időtartam: 1 hét)

200 x 200 px
jpg, gif, pdf, flash 

max. 200MB

115 000

1 19000

125 000

Footer banner - Főoldalon (időtartam: 1 hét)

Footer banner - Aloldalon (időtartam: 1 hét)

Footer banner - All Page Version (időtartam: 1 hét)

Főoldali PR-cikk nagy kiemeléssel (szöveg+kép+link) 685 x 280 px + max 3000 karakter 145 000

Főoldali PR-cikk kis kiemeléssel (szöveg+kép+link) 330 x 190 px + max 3000 karakter 110 000

Főoldali PR-interjú kis kiemeléssel (szöveg+3 kép+link) 330 x 190 px + max 3000 karakter 145 000

Újdonság / vagy Hír elhelyezése linkkel  (kereső funkcióban később is visszakereshetők a korábbi anyagok) max. 700 karakter +termékkép 160 000

Video-megjelenés:  Image vagy oktatófilm/interjú/termék-klip (legfeljebb 32MB) 100 000

Blogposzt (szöveg+kép+link+ Facebook-megosztás) max 2000 karakter 165 000

Eseménynaptár-kiemelés (kép+szöveg+link) max 2000 karakter 125 000

Step by step (szöveg+képek+link) max 5000 karakter és 10 kép 145 000

925 x 90 px
jpg, gif, pdf, flash 

max. 200MB

119 000

110 000

124 000

Online tematikus hírlevél
Regisztrált  felhasználóink számára INGYENESEN kiküldött elektronikus szakmai tartalom 

Regisztrált kozmetikus szakemberek száma: 13 500 
Regisztrált műkörmös, pedikűrös szakemberek: 2500
Regisztrált fodrász szakemberek száma: 2400

Exkluzív hírlevélkiküldés legfeljebb 5000 karakter,
5 kép, linkek 390 000

Újdonság / Hír megjelenés (szöveg+kép+link) 300 karakter/alkalom 165 000

Fekvő Hírlevél Banner 
560 x 60 px (ki tud menni

a szélesség 600 px-ig,
a magasság is növelhető)

175 000

INTERAKTÍV - PR játék alkalmi - Igény esetén minden E-HetiLap szponzorált játékot tartalmaz, mely egy feltett kérdésre
helyesen válaszolók közül a szponzor felajánlott 165 000

Online hirdetési lehetőségek

A megadott árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
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Kozmetikai hírlevél 

október 7. hétfő

október 17.csütörtök

november 3. kedd

október 8. kedd

október 18. péntek

november 4. szerda

október 09. szerda

okóber 23. szerda

november 5. csütörtök

Kiállítási hírlevél Plusz

Köröm- és fodrász hírlevelek igény szerint 

Online hírlevelek időzítése:
ANYAGLEADÁS
január 8. szerda 

január 22. szerda
február 5. szerda

február 19. szerda 
március 4. szerda

március 18. szerda
április 1. szerda 

április 15. szerda
április 28. kedd 

május 13. szerda
május 27. szerda
június 10. szerda

június 25. csütörtök
július 9. csütörtök

július 30. csütörtök
augusztus 13. csütörtök
augusztus 27.csütörtök
szeptember 9. szerda

szeptember 16. szerda
szeptember 30. szerda

október 14. szerda
október 28. szerda

november 11. szerda
november 25. kedd

december  11. péntek

EGYEZTETÉS
január 9. csütörtök

január 23. csütörtök 
február 6. csütörtök

február 20. csütörtök 
március 5. csütörtök

március 19. csütörtök
április 2. csütörtök 

április 16. csütörtök 
április 29. szerda

május 14. csütörtök
május 28. csütörtök 
június 11. csütörtök 

június 26. péntek 
július 10. péntek
július 31.péntek

augusztus 14. péntek
augusztus 28. péntek

szeptember 10. csütörtök
szeptember 17. csütörtök

október 1. csütörtök 
október 15. csütörtök 
október 29. csütörtök

november 12. csütörtök
november 26. csütörtök

december  14. hétfő

KIKÜLDÉS
január 10. péntek
január 24. péntek
február 7. péntek 

február 21. péntek 
március 6. péntek 

március 20. péntek 
április 3. péntek 

április 17. péntek 
április 30. csütörtök 

május 15. péntek 
május 29. péntek 
június 12. péntek 

június 28. vasárnap
július 12. vasárnap 

augusztus 2. vasárnap 
augusztus 16. vasárnap 
augusztus 30. vasárnap
szeptember 11. péntek 
szeptember 18. péntek 

október 2. péntek 
október 16. péntek 
október 30. péntek

november 13. péntek 
november 27.péntek 
december 15.kedd
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Kapcsolat:

ÜGY VE ZE TÉS:
BALLA ÁGNES, ügyvezető igazgató
E-mail: agnes.balla@health-and-beauty.hu
Mobil: +36 (20) 582-7744

KIÁLLÍTÁS:
LISAL KRISZTINA, kiállításvezető
E-mail: krisztina.lisal@health-and-beauty.hu 
Mobil: +36 (30) 574-4745

ÉRTÉKESÍTÉS:
BAJZÁTH MELINDA, key account manager
E-mail: melinda.bajzath@health-and-beauty.hu 
Mobil: +36 (20) 582-6992

SZERKESZTŐSÉG:
Mar ton Gab riel la · fő szer kesz tő
(Beauty Forum)
E-mail: szerkesztoseg@health-and-beauty.hu
info@beauty-forum.hu
gabriella.marton@health-and-beauty.hu
Mobil: +36 (30) 914-0372

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Bankkapcsolat: Ke res ke del mi és Hi tel bank Rt.
Bankszámlaszám: 10402142 22706209
IBAN: HU72 10402142 22706209 00000000
Swift-kód: OKHBHUHB
Adószám: HU 12049370-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-460954

CÉGCSOPORT:
Health and Beauty Holding Europe
Georg VonGriesheim vezérigazgató
www.health-and-beauty.com

KIADÓ:

Health and Beauty Business Media Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 95. I. ép.
Telefon: +36 (1) 457-0067
www.beauty-forum.hu
www.health-and-beauty.hu


