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SZERETNÉL MEGSZÓLÍTANI

TÖBB TÍZEZER
ESKÜVŐRE KÉSZÜLŐ PÁRT?

AZ ŐSZI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS ELŐTT, ALATT 

ÉS UTÁN IS LEHETŐSÉGED VAN ERRE!

LAPOZZ TOVÁBB!



KIÁLLÍTÓI FÜZET
A menyasszonyok 75%-a a kiállítást követően otthon is előveszi és használja a kiállítói füzetet! 

Klasszikus, kézzelfogható és kikerülhetetlen megjelenési forma, melyből a legutóbbi Őszi 

Esküvő Kiállításon 2 000 példányt adtunk a bejáratnál minden kedves látogató pár kezébe.

Hirdetési felületek és áraik

• Fél oldalas hirdetés 30 000 Ft + Áfa

• Egész oldalas hirdetés 50 000 Ft + Áfa

• Belső borító (B2, B3) 80 000 Ft + Áfa

• Külső hátsó borító (B4) 150 000 Ft + Áfa

Grafikai méretek

• 1/2 oldalas hirdetés: 148,5x105 mm + 5-5 mm kifutó (fekvő formátum)

• 1/1oldalas hirdetés: 148,5x210 mm + 5-5 mm kifutó (álló)

Leadási paraméterek

• körben +5 mm kifutó

• vágójelek

• a hirdetésben szereplő képek minimális felbontása 300dpi

• CMYK színmód

• PDF fájlformátum



KIÁLLÍTÓI FÜZET

kifutó

A grafika azon része, amelyet a nyomtatás során 

levágnak. Erre azért van szükség, mert a világ 

egyetlen nyomda- és vágógépe sem képes 

ezredmilliméter pontossággal dolgozni, így kifutó 

nélküli grafika vágása során előfordulhat, hogy a 

vágást követően a lap széle és a grafika között 

fehér (a papír színének megfelelő színű) marad. 

A kifutóba a fentiek miatt fontos képi vagy szöveges 

információ nem kerülhet!

vágójelek

Ezek jelölik, hogy a vágást hol 

szükséges elvégezni a kívánt 

végeredmény elérése érdekében.



HAPPY BRIDAL DAYS KUPONOK
A női magazinokból jól ismert forma esküvői szolgáltatásokkal! A Happy Bridal Days célja, hogy elősegítse az értékesítést. 

A kedvezmény mértékét és érvényességi idejét te szabod meg, de ez utóbbit érdemes a kiállítást követő időszakra tenni, 

hogy azok a látogatók is fel tudják használni, akik a helyszínen még nem tudtak döntést hozni. A kuponfüzet nem csak a 

megrendelések miatt hasznos, hanem reklámhordozóként is kitűnő.

Ár

• Happy Bridal Days kupon 20 000 Ft+áfa/db

Grafika mérete

• 78x62 mm (kifutó nélkül)

Leadási paraméterek

• kifutó nélkül

• vágójelek

• a kuponon szereplő képek minimális felbontása 300dpi

• CMYK színmód

• PDF fájlformátum



BANNER A 

HONLAPON
A legutóbbi kiállításunkat megelőző 30 napban több mint 40 000 

felhasználó látogatta meg az Esküvő Kiállítás honlapját! Szeretnéd 

nekik megmutatni magad? Az Őszi Esküvő Kiállítás honlapjának 

legnépszerűbb menüpontjaiban hirdethetsz banner formájában! 

Hirdetési felületek és áraik

• Szalag banner Kiállítók menüpontban: 30 000 Ft+áfa/hó

• Óriás banner Kiállítók menüpontban: 50 000 Ft+áfa/hó

• Szalag banner Programok menüpontban: 25 000 Ft+áfa/hó

• Óriás banner Programok menüpontban: 40 000 Ft+áfa/hó

Hirdetési paraméterek

• Szalag banner mérete: 970x90 pixel (nemzetközi sztenderd)

• Óriás banner mérete: 970x250 pixel (nemzetközi sztenderd)

• Fájltípus: GIF, PNG JPEG

• A céloldalt minden esetben meg kell adni.

Egy oldalon MAXIMUM 2 DB BANNERT tudunk egyidejűleg 

elhelyezni!



BANNER A JEGYVÁSÁRLÁST 

VISSZAIGAZOLÓ EMAILBEN
Kizárólag azokra céloznál, akik biztosan ott lesznek 

a kiállításon? Akkor számodra a legjobb megoldás 

az online jegyvásárlásokat visszaigazoló emailjében

elhelyezhető banner! Az email megnyitása garantált, 

hiszen a megvásárolt elektronikus jegyeket ezekben 

az emailekben küldjük ki!

Hirdetési felületek és áraik

• Szalag banner: 90 000 Ft+áfa/hó

• Óriás banner: 150 000 Ft+áfa/hó

Hirdetési méretek

• Szalag banner: 970x90 pixel 

(nemzetközi sztenderd)

• Óriás banner: 970x250 pixel 

(nemzetközi sztenderd)



PR CIKK A HONLAPON
+ 1 POSZT AZ ESKÜVŐNK LESZ FACEBOOK CSOPORTBAN

Egész évben elérhető hirdetési tartalmat szeretnél? Erre is van megoldásunk! Az Őszi Esküvő Kiállítás honlapjának 

Magazinjában lehetőséged van esküvőkkel és a szolgáltatásoddal/termékeddel kapcsolatos, az olvasók számára 

hasznos PR cikkeket elhelyezni. A megjelenést egy egyszeri Facebook poszttal is megtámogatjuk az Esküvőnk lesz 

Facebook csoportban!

Hirdetési ár

• 1 db PR cikk az Őszi Esküvő Kiállítás Magazin rovatában 

+ 1 db poszt az Esküvőnk lesz Facebook csoportban: 45 000 Ft+áfa

PR cikk hirdetési paraméterek

• A Magazinban megjelenő PR cikknek esküvőhöz szorosan kötődő, a megrendelő szolgáltatásaival/termékeivel 

kapcsolatos, az esküvőre készülő honlap látogatók számára kifejezetten hasznos témáról kell szólnia. 

• A PR cikk terjedelme legfeljebb 5000 karakter lehet.

• A PR cikkben a szöveg terjedelemének megfelelő számú képet tudunk elhelyezni.

• A PR cikkben kizárólag jogtiszta képeket, videókat, egyéb média tartalmakat tudunk elhelyezni.



PR CIKK A HONLAPON
+ 1 POSZT AZ ESKÜVŐNK LESZ FACEBOOK CSOPORTBAN

Hirdetési paraméterek

• A Facebook poszt maximum 300 karakterből, 1 db képből és/vagy 1 db linkből állhat. 

• A megjelenés napját és időszakát meghatározhatod, de amennyiben 1-nél több posztot rendelsz, az egyes posztok 

között legalább 72 órának el kell telnie. 

• Ugyanazzal a szöveggel és képpel poszt egynél többször nem jelenhet meg. 

• Ha ugyanarról a témáról (pl. nyereményjáték) szeretnél több posztot rendelni, minden poszthoz más-más 

megfogalmazásban kell leadni a szöveget, illetve minden poszthoz más-más képet szükséges küldeni.

• A szövegeket úgy kell megfogalmazni, mintha egy másik személy írná azt rólad, hiszen az Esküvőnk lesz Facebook

csoportban értelemszerűen nem te a saját nevedben fogsz posztolni. (Pl. Töltsétek ki a MEGRENDELŐ honlapján 

található kérdőívet és legyen tiéd a <MEGRENDELŐ> értékes nyereményeinek egyike!)

• A poszthoz szükséges szöveget, képet és linket legalább 72 órával a megjelenés kért időpontja előtt szükséges leadni. 

• Az egy időszakon belül megjelenő hirdetési posztok száma korlátozott, ezért fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelni 

kívánt megjelenéseket visszautasítsuk, illetve más megjelenési időpontot ajánljunk. 



FACEBOOK ESKÜVŐNK LESZ CSOPORT
Közel 40 000, esküvőjére készülő felhasználót érhetsz el az Esküvőnk lesz Facebook csoportban posztolt tartalmakkal! 

Átlagosan havi 500 új taggal bővül a csoport, melynek tagjai rendkívül aktívak.

Hirdetési felületek és áraik

• 5 poszt: 20 000 Ft+áfa

Hirdetési paraméterek

• A Facebook poszt maximum 300 karakterből, 1 db képből és/vagy 1 db linkből állhat. 

• A megjelenés napját és időszakát meghatározhatod, de amennyiben 1-nél több posztot rendelsz, az egyes posztok 

között legalább 72 órának el kell telnie. 

• Ugyanazzal a szöveggel és képpel poszt egynél többször nem jelenhet meg. 

• Ha ugyanarról a témáról (pl. nyereményjáték) szeretnél több posztot rendelni, minden poszthoz más-más 

megfogalmazásban kell leadni a szöveget, illetve minden poszthoz más-más képet szükséges küldeni.

• A szövegeket úgy kell megfogalmazni, mintha egy másik személy írná azt rólad, hiszen az Esküvőnk lesz Facebook

csoportban értelemszerűen nem te a saját nevedben fogsz posztolni. (Pl. Töltsétek ki a MEGRENDELŐ honlapján 

található kérdőívet és legyen tiéd a <MEGRENDELŐ> értékes nyereményeinek egyike!)

• A poszthoz szükséges szöveget, képet és linket legalább 72 órával a megjelenés kért időpontja előtt szükséges leadni. 

• Az egy időszakon belül megjelenő hirdetési posztok száma korlátozott, ezért fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelni 

kívánt megjelenéseket visszautasítsuk, illetve más megjelenési időpontot ajánljunk. 



TIKTOK  BrideGuide

Legújabb platformunk a tiktok@bride_guide, ahol a jelen és 
jövő menyasszonyait érheted el. Ebben a pillanatban (2022 
július) 10 000 követője van TikTok oldalunknak, ami naponta 
50-80 fővel növekszik. 

Jelenleg ez a legnagyobb független esküvős tiktok csatorna. 

Ne fáradj a saját csatornád építésével, jelenj meg a 
legnagyobb, mondhatni egyetlen független esküvős tiktok
csatornán, ahol menyasszonyok ezrei kíváncsiak rád.

Filmenként most 5000 Ft+ áfa-tól.

Nem tudod, hogyan kell jól működő TikTok tartalmat 
gyártani? Elkészítjük neked.

Olvasd el a lehetőségeidet: BRIDE_GUIDE

Ez a jövő platformja, nem lehet megkerülni. 

Ha szeretnéd, mi segítünk neked.

https://eskuvo-kiallitas-osz.hu/tiktok-eskuvo/


ŐSZI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS 2022

FACEBOOK ESEMÉNY
Több mint 3000 Facebook felhasználó jelzett vissza legutóbbi kiállításunk során a Facebook eseményünkre. Bár az ő létszámuk 

jóval kisebb, mint az Esküvőnk lesz Facebook csoporté, de ők aktívan érdeklődnek az esemény iránt, minden esetben 

megkapják a Facebook eseményben posztolt tartalmakat, és nagyrészük személyesen is részt vesz a kiállításon.

Hirdetési felületek és áraik

• 5 poszt: 20 000 Ft+áfa



ŐSZI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS 2022

FACEBOOK ESEMÉNY
Hirdetési paraméterek

• A Facebook poszt maximum 300 karakterből, 1 db képből és/vagy 1 db linkből állhat. 

• A Facebook poszt kizárólag arról szólhat, hogy mivel várod (szolgáltatásaid, termékeid, aktivitások, nyereményjátékok, 

kedvezmények, termékkínálat, stb.) a látogatókat az Őszi Esküvő Kiállításon. 

• A megjelenés napját és időszakát meghatározhatod, de amennyiben 1-nél több posztot rendelsz, az egyes posztok 

között legalább 72 órának el kell telnie. 

• Ugyanazzal a szöveggel és képpel poszt egynél többször nem jelenhet meg. 

• Ha ugyanarról a témáról (pl. nyereményjáték) szeretnél több posztot rendelni, minden poszthoz más-más 

megfogalmazásban kell leadni a szöveget, illetve minden poszthoz más-más képet szükséges küldeni.

• A szövegeket úgy kell megfogalmazni, mintha egy másik személy írná azt rólad, hiszen az Őszi Esküvő Kiállítás 2022 

Facebook eseményben értelemszerűen nem te a saját nevedben fogsz posztolni. (Pl. Keresd fel a MEGRENDELŐT az Őszi 

Esküvő Kiállítás XY standján, pörgesd meg a szerencsekereküket és nyerd meg te a MEGRENDELŐ értékes fődíját!)

• A poszthoz szükséges szöveget, képet és linket legalább 72 órával a megjelenés kért időpontja előtt szükséges leadni. 

• Az egy időszakon belül megjelenő hirdetési posztok száma korlátozott, ezért fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelni 

kívánt megjelenéseket visszautasítsuk, illetve más megjelenési időpontot ajánljunk. 



CSOMAGKEDVEZMÉNYEK
Te is fontosnak tartod a marketinget? Kedvezményekkel jutalmazzuk 

szakértelmedet! Rendelj meg az előző pontokból több tételt, a végszámlából az 

alábbi kedvezményeket vonjuk le!

„CÉLPONTBAN A KIÁLLÍTÁS LÁTOGATÓI” CSOMAG

A csomag tartalma

• egész oldalas hirdetés a kiállítói füzetben

• 1 db Happy Bridal Days kupon

• Óriás banner az Őszi Esküvő Kiállítás honlapjának Kiállítók menüpontjában 

egy hónap időtartamra

• Óriás banner a jegyvásárlást visszaigazoló e-mailben

• 5 poszt az Őszi Esküvő Kiállítás 2022 Facebook eseményben

A csomag ára

• listaár: 345 000 Ft+áfa

• kedvezmény mértéke: 20%

• kedvezményes csomagár: 276 000 Ft+áfa



CSOMAGKEDVEZMÉNYEK

„ESKÜVŐRE KÉSZÜLŐ PÁROK” CSOMAG

A csomag tartalma

• féloldalas hirdetés a kiállítói füzetben

• 1 db Happy Bridal Days kupon

• 1 db PR cikk a honlapon + 1 poszt az Esküvőnk lesz Facebook csoportban

• 5 poszt az Esküvőnk lesz Facebook csoportban

A csomag ára

• listaár: 170 000 Ft+áfa

• kedvezmény mértéke: 15%

• kedvezményes csomagár: 144 500 Ft+áfa



CSOMAGKEDVEZMÉNYEK

„CSAK AZ ONLINE!” CSOMAG 

A csomag tartalma

• Szalag banner az Őszi Esküvő Kiállítás Kiállítók menüpontjában

• Szalag banner a jegyvásárlást visszaigazoló e-mailben

• 1 db PR cikk a honlapon + 1 poszt az Esküvőnk lesz Facebook csoportban

• 5 db poszt az Esküvőnk lesz csoportban

• 5 db poszt az Őszi Esküvő Kiállítás Facebook eseményében

A csomag ára

• listaár: 315 000 Ft+áfa

• kedvezmény mértéke: 20%

• kedvezményes csomagár: 252 000 Ft+áfa



FONTOS INFORMÁCIÓK

Megrendelési és anyagleadási határidő:

• kiállítói füzet: 2022. október 10.

• Happy Bridal Days kuponok: 2022. október 10.

• banner a honlapon: min. 72 órával a megjelenés előtt 

• banner a jegyvásárlást

visszaigazoló emailben: min. 72 órával a megjelenés előtt 

• PR cikk a honlapon

+ 1 poszt Facebook csoportban: min. 72 órával a megjelenés előtt 

• poszt Esküvőnk lesz

Facebook csoportban: min. 72 órával a megjelenés előtt

• poszt Facebook eseményben

(Őszi Esküvő Kiállítás 2022): min. 72 órával a megjelenés előtt

Árak érvényessége:

A kiajánlóban feltüntetett árak a 2022-es Őszi Esküvő Kiállítás kiállítóira érvényesek! Akkor is van lehetőséged a hirdetési 

felületeinket igénybe venni, ha nem állítasz ki a 2022-es Őszi Esküvő Kiállításon, ez esetben a kiajánlóban feltüntetett 

árakra +15% felárat számolunk fel!

!



VÁGJUNK BELE!

Technikai információ

Dégi Attila
+36 30 339 1605

attila.miracoloso@gmail.com

Értékesítés

Hajas Regina
+36 30 441 6655

regina.miracoloso@gmail.com


