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28. BEAUTY 
FORUM HUNGARY
Több mint 25 éve a szépségszakma szolgálatában

A belépés a szakembereknekingyenes

Helyszín:

KIÁLLÍTÁSI
MÉDIAAJÁNLÓ



Lapkarakter:            A Beauty Forum Kiállítási Hír le vél a Beauty
Forum szak lap és kiál lí tá sok di rekt mar ke -
ting esz kö ze, mely az ak tuá lis ren dez vé nyek
előtt rész le te sen tá jé koz tat ja a szak  mát a
prog ra mok ról, kiál lí tók ról, ver seny kiírá sok -
ról és egyéb kap cso ló dó ese mé nyek ről. 

Ol va sói cél cso port:  Sza kis ko lák, szak ta ná rok, ta nu lók, szak kép -
ző in téz mé nyek, vég zett és prak ti zá ló szak -
em be rek a szép ség ipar kap cso ló dó ipar ágai -
nak te rü le tei ről, stú diók, sza lo nok, ke res ke -
dők, for gal ma zók

Megjelenés:              Kiál lí tá s előtt 6 hét tel 

Példányszám:           15.000

Oldalszám:                16 oldal, méret A/5

Kiállítási
Programfüzet

Direkt
hirdetési
lehetőségek

Formátum (A/5)
Méret

(Szélesség
x Magasság)

Ár 
(Forint)

Ár 
(Euró) Formátum (A/5)

Méret
(Szélesség

x Magasság)

Ár 
(Forint)

Ár 
(Euró)

Vágott*:
148 x 210 mm

Vágott*:
1 000

Vágott*:
300 000

Vágott*:
148 x 101 mm

Vágott*:
500

Vágott*:
150 000

Vágott*:
148 x 50,5 mm

Vágott*:
250

Vágott*:
75 000

Vágott*:
70 x 210 mm

Vágott*:
500

Vágott*:
150 000

1/1 oldal

1/2 oldal álló

1/2 oldal fekvő

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
széletől 8-8 mm-es sávban semmiképpen ne kerüljön szöveg!

1/4 oldal fekvő



Hirdetések grafikai tervezése
Hirdetési formák Ár (Forint)

1/1 oldalas hirdetés                                                           12.000 Ft+áfa

1/2 oldalas hirdetés                                                           10.000 Ft+áfa

1/4 oldalas hirdetés                                                              8.000 Ft+áfa

Hírlevél-
megjelenések

Exkluzív online
hírevél:

Árak:

Online hírleveleink szinte a teljes szakmához eljutnak. Adatbázisunkban 9187 kozmetikus, sminkes; 6184
masszőr, testterapeauta, szolárium- és wellness-szakember; 5059 fodrász; és 5681 műkörmös, manikűrös
és pedikűrös található. 
A hírlevelekben bannerket, híreket, információkat, PR-cikkeket is megjelentetünk - a teljes tartalom a
weboldalon jelenik meg, amelyre a hírlevélből közvetlen link mutat. 

A kiállítást megelőző időszakban részletesen bemutatjuk a rendezvény programkínálatát, és tájékoztatást
nyújtunk a látnivalókról, versenyekről, valamint a kiállítói körről. 

Exkluzív hírlevelünkben kizárólag az Ön hírei, újdonságai, termékeivel kapcsolatos információk jelennek
meg. Az online hírlevelet a teljes, kiválasztott adatbázisunk részére juttatjuk el. Kérésére a tartalmait a
weboldalunkon is megjelentetjük, melyre a hírlevélből közvetlen link mutat. Az online hírlevél maximálisan
5000 karaktert, 5 képet, és az Ön által meghatározott weboldalra mutató linket tartalmaz. 

Kiállítási online
hírlevél plusz:

Online tematikus hírlevél
Regisztrált  felhasználóink számára INGYENESEN kiküldött elektronikus szakmai tartalom 

Regisztrált kozmetikus szakemberek száma: 13 500 
Regisztrált műkörmös, pedikűrös szakemberek: 2 500
Regisztrált fodrász szakemberek száma: 2 400

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

Újdonság / Hír megjelenés (szöveg+kép+link) 6-700
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



Éljen a szponzorálás lehetőségével, építse az Ön által képviselt márka elismertségét, népszerűségét több
csatornán! Használja ki a szponzoráció adta plusz megjelenési lehetőségeket, és támogassuk együtt a
szakma fejlődését!

1. RENDEZVÉNYSZPONZORÁCIÓ
EXKLUZÍV RENDEZVÉNYSZPONZOR
n Logó megjelenítése a kiállítás összes kommunikációs anyagán (első helyen, és 20 %-al nagyobb

méretben, mint a kiemelt szponzorok logója):
- Beauty Forum magazinban a rendezvény imidzs hirdetésén 2019/3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 szám
- Weboldalon november 10-ig
- Kiállítói listában
- Kiállítási térképen
- Beauty-forum.hu online kiállításos hírlevélben (kiküldve 3 alkalommal a teljes adatbázisra)
- Rendezvényt követően sajtóanyagban
- Kiállítási programfüzet címoldalán
- Facebook posztban megköszönjük a támogatást a szponzornak
n A kiállítási nyomtatott és kipostázott programfüzetében (15 000 példány) hirdetési felület ½ oldalon
n 1 db roll up kihelyezési lehetőség a bejáratnál
n A helyszínen szórólaposztási lehetőség 1 fő hosztesszel
n Egyedi megjelenések 200 000 Ft+Áfa értékben

A csomag ára: 1 000 000 Ft + Áfa (Lehetséges partnerek száma: 1 partner)

KIEMELT RENDEZVÉNYSZPONZOR
n Logó megjelenítése a kiállítás összes kommunikációs anyagán:
- Beauty Forum magazinban a rendezvény imidzs hirdetésén 2019/3, 4, 5 ,6 ,7-8, 9, 10 szám
- Weboldalon november 10-ig
- Kiállítói listában
- Kiállítási térképen
- Beauty-forum.hu online kiállításos hírlevélben (3 alkalommal a teljes adatbázisra)
- Rendezvényt követően sajtóanyagban
- Kiállítási programfüzet címoldalán
- Facebook posztban megköszönjük a támogatás a szponzornak
n Szórólap kihelyezési lehetőség a promóciós információs pultra
n egyedi megjelenések 150 000 Ft+Áfa értékben

A csomag ára: 500 000 Ft + Áfa (Lehetséges partnerek száma: 4 partner)

Szponzori
Csomagok



2. VERSENYSZPONZORÁCIÓ
A partnerek száma nem korlátozott, és nincs kizárólagosság. A csomagárak egy választott verseny
támogatására vonatkoznak.
Versenyeink:
n 29. Make-up Magyar Kupa
n 4. Diákolimpia

KIEMELT SZPONZOR
n Logó megjelenítése (20 %-al nagyobb, mint a támogató partnerek logója):
- Beauty Forum szaklapban a verseny imidzs hirdetésén (2019/7-8, 9 szám)
- www.beauty-forum.hu oldalon a versenyek oldalon a verseny-kiírásnál
- A versenyek online kommunikációján (hírlevél, Facebook, weboldal)
- A verseny helyszíni plakátján
- Az eredményhirdetéskor a szponzor megnevezése, kivetítése, és az ajándékok átadásának lehetősége (a

cég képviselője átadja az ajándékot)
- A verseny oklevelén
- Sajtóanyagban
n 30 másodperces reklámfilm levetítése az eredményhirdetés előtt
n A versenypáston és a színpadnál az eredményhirdetésnél roll-up kihelyezési lehetőség
n A versenyzők számára a regisztrációkor a cég szóróanyagának átadása

A csomag ára: 150 000 Ft + Áfa (+ 3 db bruttó 20 000 Ft értékű ajándék) / verseny

TÁMOGATÓ PARTNER
n Logó megjelenítése:
- A Beauty Forum szaklapban a verseny imidzs hirdetésén (2019/7-8, 9 szám)
- www.beauty-forum.hu oldalon a versenyek oldalon a verseny-kiíráson
- A versenyek online kommunikációján (hírlevél, Facebook, weboldal)
- A versenyek helyszíni plakátjain
- Az eredményhirdetéskor a szponzor megnevezése, kivetítése a kivetítőn, és az Ajándékok átadásának

lehetősége (a cég képviselője átadja az ajándékot)
- A verseny oklevelén
- Sajtóanyagban

A csomag ára: 50 000 Ft + Áfa (+ 3 db bruttó 10 000 Ft értékű ajándék) / verseny

Megrendelését a választott csomag megnevezésével kérjük, e-mailen jelezze felénk
a krisztina.lisal@health-and-beauty.hu e-mail címre. 

Bármely kérdésével kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Lisal Krisztina, kiállítás vezető
Telefon: 00-36-30-574-4745, E-mail: krisztina.lisal@health-and-beauty.hu

A megrendeléseket a beérkezés sorrendjében tudjuk fogadni.


