
Megjelenési lehetőségek a Tisza-tó turisztikai lapjában és
hírportálján

 
2023.



Az elmúlt években egyre nagyobb figyelem övezi a Tisza-tavat, amin
nem is lehet csodálkozni, hiszen hazánk vadvízországa a

kontinensen is páratlan. 

A Tisza-tó népszerűsége várhatóan idén is töretlen lesz, hiszen
rengeteg látnivalójával, aktív- és ökoturisztikai programjaival,

minőségi szálláshelyeivel egyre népszerűbb úti cél. 

Az I Love Tisza-tó magazinunk és turisztikai portálunk összekötő
kapocsként jelenik meg a kikapcsolódási lehetőségeket keresők és a

turisztikai szolgáltatók között online és offline felületeken is.



Olvasóink - PRINT

A nyomtatott magazinjaink partnereinknél érhetőek el és mindig örömmel forgatják  a
vendégek, sőt haza is viszik őket. A szálláshelyek ezzel a magazinnal köszöntik a
turistákat és a kávézók, bisztrók, éttermek is ezzel az olvasnivalóval kínálják a betérőket. 

Az I Love Tisza-tó magazinjainkkal 2018. óta évente két megjelenésben (tavasz és nyár)
mutatjuk be a Tisza-tó turisztikai attrakcióit érdekes cikkeken, riportokon keresztül,
valamint a tó környéki városok is bemutatkozási lehetőséget kapnak.

A magazin 12.000 példányszámban, 120 -150 oldalon, A4-es méretben jelenik meg, és
ebből országos terjesztésben is elérhető 2.000 példány (újságárusok, posta és a
hipermarketek, mint a Tesco, Auchan, stb.), emellett konferenciákon, turisztikai
rendezvényeken, a Tisza-tó környéki településeken, kikötőkben, kölcsönzőkben,
szálláshelyeken, éttermekben, azaz különféle turisztikai szolgáltatóknál, valamint
Szolnokon is megtalálható.



Akik minket választottak



Olvasóink - ilovetiszato.hu

A www.ilovetiszato.hu weboldalunk a Tisza-tó egyik
legmegbízhatóbb és leginformatívabb hírvivője lett az elmúlt
évek során, hiszen  2018. óta folyamatosan gyűjtjük a Tisza-tavi
látnivalókat, friss híreket, információkat a tóról, emellett a
legjelentősebb eseményekről is rendszeren beszámolunk
előzetesen és utólag is. 



Olvasóink - WEB

Innen olvasnak a legtöbben:
1. Budapest
2. Debrecen
3. Karcag
4. Miskolc
5. Szolnok

Életkor: 
1. 35-44 éves korosztály
2. 45-54 éves korosztály
3. 25-34 éves korosztály
4. 55-64 éves korosztály
5. 65+ éves korosztály
6. 18-24 éves korosztály



Olvasóink - WEB

Legnépszerűbb időpont:
szerda 19:00

Legnépszerűbb hónapok:
1. Július
2. Június
3. Augusztus
4. Április
5. Március

 Facebook
 Keresőmotorok (98%
Google)
 Pecaverzum
 Szolnoki Napló
 Travelo
 Sokszínű Vidék
 Index.hu

Legnépszerűbb hivatkozók
(2018. óta):

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.



Olvasóink - WEB
A legolvasottabb cikkek

Minden évben egyre többen töltik nyári
szabadságukat a Tisza-tónál, ami a Google-ből
érkezett keresési találatokon is jól visszatükröződik,
emellett a legnépszerűbb cikkekből jól lehet
következtetni arra, milyen programokat keresnek a
Tisza-tóra érkező turisták. 

A legolvasottabb menüpontok

Mind tavasszal és mind nyáron a
legnépszerűbb oldalak a Tisza-tavi
kerékpárkölcsönzőket összegyűjtő
Kerékpárkölcsönzés menüpont,
valamint a Csónakbérlés a Tisza-
tavon.
A menüpontok 3. helyén a
szálláshelyek végeztek fej-fej
mellett a túravezetők és az
éttermek listájának felsorolásával.



Facebook

Az I Love Tisza-tó Facebook oldalunk 30 ezres
követőtáborával a legnagyobb Tisza-tavi turisztikai
oldal. 

Itt nemcsak a túraajánlatokat és a legfrissebb
híreket lehet olvasni, hanem a partnereink aktuális
ajánlataival is lehet találkozni. 

A Tisza-tó fórum csoportunk közel 30 ezres
taglétszámával a környék legnagyobb program- és
szállásajánló csoportjává nőtte ki magát.



Facebook

Leggyakoribb városok:
1. Budapest 19.8%
2. Debrecen 
3. Szeged 
4. Miskolc 
5. Pécs 
6. Győr
7. Nyíregyháza
8. Kecskemét



Instagramon egyre növekszik a követőtáborunk, 2023 elején
1600-an figyelik a Tisza-tavi újdonságokat. 

Instagram



TikTok

Természetesen TikTokon is jelen vagyunk 2023. január óta, ahova
egyre több tartalmat gyártunk, hogy a fiatalokat és a régebb óta
fiatalokat is ámulatba ejtsük a Tisza-tó páratlan környezetével. 



Megjelenési lehetőségek, csomagajánlatok



kizárólag nyomtatott magazinjában való megjelenés:

- 1/1 oldal: 90.000Ft+áfa

- 2/1 oldal: 180.000Ft+áfa

- ½ oldal: 55.000Ft+áfa



Print + online megjelenés

- 1/1 oldal + felvétel egy kategóriába 3 hónapra + a hirdetés vagy egy szabadon választott
bejegyzés 1 alkalmas megosztása Facebook, Instagram oldalunkon és a Tisza-tó fórum
csoportunkban: 110.000Ft+áfa

- 2/1 oldal + felvétel két különböző kategóriába 3 hónapra + a hirdetés vagy egy
szabadon választott bejegyzés 2 alkalmas megosztása Facebook, Instagram oldalunkon 
 és a Tisza-tó fórum csoportunkban: 200.000Ft+áfa

- ½ oldal + felvétel a kategóriákba 3 hónapra + hirdetés vagy egy szabadon választott
bejegyzés 1 alkalmas megosztása Facebook, Instagram oldalunkon  és a Tisza-tó fórum
csoportunkban: 80.000Ft+áfa

Mini csomag



Print + online megjelenés

- 1/1 oldal + felvétel egy kategóriába 6 hónapra + a hirdetés vagy egy szabadon választott
bejegyzés 3 alkalmas megosztása Facebook, Instagram oldalunkon  és a Tisza-tó fórum
csoportunkban + megjelenítés két látnivalóról szóló cikkben tématámogatóként vagy
ajánlott megállóhelyként (előre egyeztetett cikkben) 1-1 alkalommal: 140.000Ft+áfa

- 2/1 oldal + felvétel két különböző kategóriába 9 hónapra + a hirdetés vagy egy
szabadon választott bejegyzés 6 alkalmas megosztása Facebook, Instagram oldalunkon és
a Tisza-tó fórum csoportunkban + megjelenítés két látnivalóról szóló cikkben
tématámogatóként vagy ajánlott megállóhelyként (előre egyeztetett cikkben) 2-2
alkalommal: 260.000Ft+áfa

Nagy csomag



Online csomagok

Arra is van lehetőség, hogy csak online jelenj meg vállalkozásoddal a
Tisza-tó turisztikai portálján, erre az alábbi lehetőségeket biztosítjuk.
Minden online csomagot választó partnerünk évente több ajándék
megjelenést is kap cikkösszeállítások formájában.



Online csomagok

ALAP - jégmadár csomag

Felvétel a tevékenységi kör szerinti menüpontba egy vagy két
fotóval/kreatívval, maximum 1000 karakteres (szóközökkel
számolva) leírással, ami két linket tartalmaz: egyet a vállalkozás
honlapjára, míg egy másik a Fb oldalára. A partnert havonta egy
alkalommal ajánljuk a Facebook oldalunkon és a
csoportunkban.

1 hónapra: 12.000Ft+áfa/menüpont
3 hónapra: 10.000Ft+áfa/hónap/menüpont
6 hónapra: 8.000Ft+áfa/hónap/menüpont
Egész évre: 5.000Ft+áfa/hónap/menüpont



Online csomagok
Közepes - bakcsó csomag:
- Felvétel a tevékenységi kör szerinti menüpontba egy vagy
két fotóval/kreatívval, maximum 1000 karakteres
(szóközökkel számolva) leírással, ami két linket tartalmaz:
egyet a vállalkozás honlapjára, míg egy másik a Fb oldalára. A
partnert havonta egy alkalommal ajánljuk a social
felületeinken és a csoportunkban – azaz az Alap csomag,
plusz:

+ bannermegjelenés az oldalunk jobb sávjában
+ havonta két bejegyzésmegosztás a partnerünk oldaláról

3 hónapra: 20.000Ft+áfa/hónap
6 hónapra: 15.000Ft+áfa/hónap
Egész évre: 10.000Ft+áfa/hónap



Nagy - szürke gém csomag:
- Felvétel a tevékenységi kör szerinti menüpontba egy vagy két fotóval/kreatívval, maximum 1000
karakteres (szóközökkel számolva) leírással, ami két linket tartalmaz: egyet a vállalkozás honlapjára, míg
egy másik a Fb oldalára. A partnert havonta egy alkalommal ajánljuk a Facebook oldalunkon és a
csoportunkban – azaz az Alap csomag, plusz:

+ bannermegjelenés az oldalunk jobb sávjában
+ havonta két bejegyzésmegosztás a partnerünk oldaláró
+ témaszponzoráció: az előre egyeztetett témájú cikk / cikkek elején támogatóként megjelölve 
 ajánlásként elhelyezve linkként
+ az időtartam alatt Pr cikk / cikkek megírása szabadon választott időben és témáról

3 hónapra: 60.000Ft+áfa/hónap (10% kedvezmény a magazinban) + 1 Pr cikk + 1 témaszponzoráció
6 hónapra: 45.000Ft+áfa/hónap (15% kedvezmény a magazinban) + 2 Pr cikk + 2 témaszponzoráció
Egész évre: 30.000Ft+áfa/hónap (20% kedvezmény a magazinban) + 3 Pr cikk + 3 témaszponzoráció

Online csomagok
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Tartalmi megjelenések
Ha nem szeretnéd a csomagokat választani, akkor külön-külön is kérheted a megjelenéseket honlapunkon.

Banner:

1 hónapra: 40.000Ft+áfa
3 hónapra: 105.000Ft+áfa (35.000Ft+áfa/hónap)
6 hónapra: 180.000Ft+áfa (30.000Ft+áfa/hónap)
12 hónapra: 240.000Ft+áfa (20.000Ft+áfa/hónap)

Pr cikk: 

2000 – 3500 karakteres Pr cikk készítése beküldött
fotóval megjelentetve és Facebook + Instagram
oldalunkon megosztva, rövid TikTok videóval és 5-7
napra kiemelve a közösségi médiában: 30.000Ft+áfa

2000 – 3500 karakteres Pr cikk készítése az I Love Tisza-
tó által készített fotóval megjelentetve és Facebook +
Instagram oldalunkon megosztva, rövid TikTok videóval
és 5-7 napra kiemelve a közösségi médiában:
40.000Ft+áfa

Fotózás

Szálláshelyek, vendéglátóegységek, attrakciók
marketingfotózását is vállaljuk! Erre egyedi árat
biztosítunk.



Tartalmi megjelenések
Témaszponzoráció:

Az előre egyeztetett témájú cikkek elején
támogatóként megjelölve és a cikk szövegében
ajánlásként elhelyezve linkként:
10.000Ft+áfa/alkalom

Facebook, Instagram, Tiktok megjelenések az I Love
Tisza-tó felületein:

A megrendelő által küldött kész Facebook és Instagram
poszt kihelyezése: 10.000Ft+áfa/alkalom (azaz 5.000-
5.000Ft/platform)

A megrendelő által küldött kész Facebook és Instagram
poszt + Tiktok videó kihelyezése: 12.000Ft+áfa/alkalom
(azaz 4.000Ft/platform)

Szerkesztőségünk által készített Facebook és Instagram
poszt kihelyezése: 15.000Ft+áfa/alkalom
Szerkesztőségünk által készített Facebook és Instagram
poszt kihelyezése + Tiktok videó készítése és kihelyezése:
25.000Ft+áfa/alkalom



KAPCSOLATFELVÉTEL
Ha felkeltettük az érdeklődésedet, keress fel bennünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 
Kovács Mihály: 30/38-31-301

 
Kovács Janka: 30/776-0223

 
ilovetiszato@gmail.com


