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Célkitűzésünk, hogy támpontot adjunk olvasóinknak, 
hasznos és fontos információkkal lássuk el őket kint-
létük alatt, ezáltal egyfajta hidat képezve a magyar-
országi élet és az angliai létük között, illetve segítve 
mindennapjaikat egy szorosabb, összetartó közös-
ség létrehozásával.

Az aktuális trendeket követve, egyfajta tanácsadói 
és ízlésformáló szerepet is betöltve közvetítünk 
valódi értékeket érdekes és informatív, ugyanakkor 
szórakoztató cikkeinkkel, amelyekkel hatékonyan 
tágítjuk olvasóink érdeklődési körét. 

Állandó rovatainkon keresztül, viszont azokon belül 
igen változatos témákkal nyújtunk igényes, irodalmi 
nyelvezetű, mégis könnyed olvasnivalót.

A magazin tartalmában és küllemében up-market 
és exkluzív hirdetési környezetet biztosít partnerei 
számára.

Célcsoport

• Az Egyesült Királyságban élő magyarokon kívül  
a hozzájuk tartozó külföldiekhez is szól

• Fontos számukra a műveltség és a tájékozottság  
— a kapcsolat a hazájukkal

• Sokszínű az érdeklődési körük

• Trendérzékenyek és nyitottak, a magasabb minő-
ségű termékeket részesítik előnyben, fontos számuk-
ra a megjelenés, az igényes szórakozás, a kultúra és 
a közélet

• Céltudatosak, sikerorientáltak

• Könnyedén befogadják a hasznos tanácsokat,  
tippeket

A magazinról



HÍREK Hírek UK | Hírek Magyarország-
ról | Hasznos információk

ÉLETMÓD Beauty | Divat | Design  
| Lakberendezés | Egészség | Utazás  
| Gasztro | Sport | Pszichológia

KULTÚRA Irodalom | Zene | Film | Tör-
ténelem | Képzőművészet | Építészet

FÉRFI OLDAL Üzlet | Autó | Műszaki  
| Motor | Siker

PROGRAMAJÁNLÓ

APRÓHIRDETÉS

CSALÁDI MELLÉKLET  
Mese | Rejtvény | Nyelvtanítás

Miért a We! Magazin?

• A magazin hivatalos támogatója  
az Angliában megrendezésre kerülő 
Magyar Üzleti Fórum (HENE) ren-
dezvénynek, így folyamatosan és cél-
zottan jut el az olvasókhoz, egyben 
egy fontos közösségépítő szerepet 
is magára vállalva

• Az offline területen a 10.000 példány 
folyamatosan, Anglia szerte közel 
100 helyszínen jut el a kint élő ma- 
gyarokhoz, míg az online magazin- 
nal vegyesen érhet el kint élőket, és  
országon belülieket havi szinten át- 
lagosan 20.000 olvasóval.

• Kétnyelvű, ezáltal egyedülálló, piaci 
rést tölt be

• Online és nyomtatott formában is 
megjelenik, így a hirdetési lehetősé-
gek egyediek és jól kombinálhatóak, 
az online és a print reklámok pedig 
egymást erősítik, hiszen a két formá-
tumban bár vannak átfedések, de a 
tartalmak alapvetően nem egyeznek 
meg.

• Sales-központú szerkesztőség, 
szoros együttműködés garantálása 
partnereinkkel

• A nyomtatott kiadvány havi periodika, 
évi két összevont számmal (nyári, 
karácsonyi), így a magazin forgási 
ideje hosszú, sokáig van a család 
„asztalán”, míg az online magazin 
naponta közöl híreket, új, színvona-
las tartalmakat különböző témákban, 
illetve heti egy közéleti vezető 
témát boncolgatva, annak minden 
aspektusát alaposan kidolgozva.

• Tartalmában unikum, hiszen kultu- 
rális missziót is betölt, azonban 
nagy terjedelemben ölel fel életmód-
dal foglalkozó témákat, de nem hagy 
figyelmen kívül gazdasági kérdéseket 
sem. Kapaszkodót nyújt a kint élő 
magyarságnak: hol vásároljon, hol 
szórakozzon, hol töltse a szabadi-
dejét, hová utazzon, tehát az írások 
tematikája egyedülállóan széles 
spektrumon mozog.

• A külföldön élő magyarok egy évben 
négyszer biztosan Magyarországra 
utaznak, ezért magyar szolgáltatók-
nak, szolgáltatásoknak is releváns 
kommunikációs csatorna

• Egyedi, nívós layout, fiatalos, trendi 
hirdetési környezet

Főbb rovatok



FE LÜ LE T VÁGOT T M É RE T K IFUTÓ M É RE T Á R

BORÍTÓK B2, B3
B4

165x234 mm
165x234 mm

175x244 mm
175x244 mm

1400 GBP
1475 GBP

 

oldal 1/1 165x234 mm 175x244 mm 970 GBP

PR cikk megjelenés 
logóval 1/1

870 GBP

1/2

 

oldal 1/2 fekvő 165x115 mm
álló 81x234 mm

175x125 mm
91x244 mm

470 GBP

1/3

 

oldal 1/3 fekvő 165x80,5 mm
álló 57,5x234 mm

175x90,5 mm
67,5x244 mm

380 GBP

1/4

 

oldal 1/4 81x115 mm 91x125 mm 280 GBP

A nyomdakész hirdetéseket mérethelyesen, a szükséges kifutóval (5 mm) ellátva, 4 szín kivitelben (CMYK 
formátumban), 300 dpi felbontásban tudjuk fogadni. Fájlformátumok lehetnek: PSD, PDF, TIFF, EPS.

Hirdetés elkészítése: szövegírás, kreatív, design saját grafikai stúdiónkban +15%
Lehetőség van  kombinált, egyedi hirdetési csomagok kialakítására partnereink igényeire szabva!

BANNER MÉRET ELHELYEZÉS ÁR

wing (left) egyedi főoldal 290 GBP

leaderboard (top) 728x90 px főoldal
rovatoldal

200 GBP

leaderboard 
(articlestream)

728x90 px főoldal
rovatoldal
aloldal

250 GBP

footer 728x90 px főoldal
rovatoldal
aloldal

100 GBP

super-square 
(top/bottom)

300x250 px főoldal
rovatoldal

180 GBP

HIRDE TÉS FELV É TEL

  + 36 70 882 6200
  info@frmedia.co.uk

  www.wemagazin.com
  www.frmedia.co.uk
  facebook.com/wemagazinpage
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Hirdetési árak


