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WE LOVE BUDAPEST
A We Love Budapest online
magazin sikertörténete
2011-ben kezdődött
Naponta frissülő tartalom
magyar és angol nyelven
Mind lokálpatriótáknak
(magyarok és külföldiek),
mind a fővárosba látogató
turistáknak
Kulturális és életmódmagazin,
mely naprakész információkkal,
urbanisztikai témákkal,
gasztronómiával, újdonságokkal
és budapesti programokkal
foglalkozik

TELJESÍTMÉNY ÉS LÁTOGATÓK SZÁMOKBAN
NEMEK SZERINTI
MEGOSZLÁS

ÉLETKORI
MEGOSZLÁS

WEBOLDAL MEGTEKINTÉSE
ESZKÖZÖK SZERINT

58%
15-17 ÉV KÖZÖTT

1%

42%

40-49 ÉV KÖZÖTT

21%

FORRÁS: GEMIUS - DTK 2020. 1−9. HÓNAP

770 000 220 000 1 600 000
ÁTLAG HAVI RU

ÁTLAG HETI RU

ÁTLAG HAVI PV

18-29 ÉV KÖZÖTT

22%

50-59 ÉV KÖZÖTT

14%

30-39 ÉV KÖZÖTT

25%

36%

70%

5%

PC

MOBIL

TABLET

60 ÉV FELETT

17%

151 000

103 000

FACEBOOK-KÖVETŐ

INSTAGRAM-KÖVETŐ

50 000

14 500

FACEBOOK-KÖVETŐ

TWITTER-KÖVETŐ

F O R R Á S : G O O G L E A N A LY T I C S 2 0 2 0 . 7 − 1 2 . H Ó N A P
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PERSZÓNÁK

KITTI 22 éves

Hipster lány, aki ugyanúgy szeret bulizni és
kirándulni, mint minden más huszonéves,
de fiatal kora ellenére jól tájékozott. Ebbe
beletartozik a környezettudatos szemlélet, a vintage ruhák, a csomagolásmentes
boltok kedvelése, a vegán életformával
való szimpatizálás. Ennek ellenére imádja a street foodot. Erős trendkövetés jellemzi a gasztronómia és a dizájnholmik
terén is. Az átlagos egyetemistánál családi hátterének köszönhetően jobb anyagi helyzetben van, de ő maga is dolgozik,
részmunkaidőben. Mindent szeret elsőre
letesztelni, és többet pörgeti napközben
az Instragramot, mint a Facebookot.

ANETT 35 éves

Egyedülálló, magasan képzett, többdiplomás jogász, aki albérletben él egy kisállattal, fizetése magasabb az átlagnál. Igényes, párkapcsolat híján sok szabadidővel
rendelkezik, a városban éli az életét, barátokkal, ismerősökkel sokat találkozik,
randevúzik, ezért különösen fogékony az
újonnan nyitott és a minőségi szolgáltatást nyújtó éttermekre. Szempont számára
az ételérzékenység, de imád főzni, különös
tekintettel a sokszínű nemzeti ételekre,
amikkel számos utazása során találkozik.
Borok és borbárok terén különösen válogatós. Ha megszeret egy helyet, terméket, nagyon tud ragaszkodni hozzá, az árfekvéstől függetlenül. Egyre fontosabb számára a
márkahűség és a színvonal.

MELINDA 43 éves

3 gyerekes HR-vezető, akinek az életéből
10 év gyerekneveléssel telt otthon. Tehetős
család lévén három gyerekkel is sokat utaznak, világlátott, kozmopolita szemlélet jellemzi, továbbá erős egészségtudatosság,
így biopiacon vásárol, és előnyben részesíti a drágább élelmiszereket, termékeket.
Felkapott budai agglomerációban, zöldövezetben él, a munka mellett arra is jut ideje,
hogy minőségi időt töltsön el családjával
és barátaival. Követi a város kínálta újdonságokat. Sőt, a gyereknevelésből „kiszabadulva”, második ifjúságát élve kimondottan
igényli, hogy színházba, koncertekre járjanak kettesben, éttermeket próbáljanak ki,
társaságba járjanak és ott naprakésznek
tűnjenek. Nem kimondottan a magaskultúra
megszállottja, de évente párszor a Müpába,
a Zeneakadémiára is elmegy. Nagy figyelmet fordít immár a saját testtudatosságára
is, fut, sportol, edzőterembe jár.

BARNA 45 éves

Az egyik multinál dolgozik, középvezető
beosztásban. Hobbitörténész, akit minden
érdekel, ami a várostörténethez és az építészethez kapcsolódik, emellett hivatásos
műgyűjtő, jó ízléssel és befektetői érzékkel. Az aukciók állandó résztvevője, illetve
minden kiállítást megnéz a városban. Nem
feltétlenül a kortárs művészet megszállottja, de jól ismeri az új trendeket is. Rengeteget utazik, és korai nyugdíjat tervez, hogy
hobbijainak és befektetéseinek hódoljon.

MÁRTA 58 éves

Pedagógus. 2-3 éve egyre aktívabban használja a Facebookot, egyrészt az unokáiról
posztol sokat, és szívecskézi a róluk megjelenő képeket, másrészt a neki tetsző oldalak posztjait követi, lájkolja és kommenteli
aktívan. Ezek közé közéleti, kertészkedős,
főzős oldalak és a We Love Budapest is beletartozik, amiben fontos szerepet játszik
a nosztalgiafaktor is. Például a nagy havazásos cikk volt a kedvence, azon a télen
született meg a nagyobbik lánya. Nyitott,
rácsodálkozó személyiség, aki nagyon szereti a régi épületekről, a város rejtett kincseiről szóló cikkeket, és hiába él 58 éve
a fővárosban, az még most is tud neki újdonságot nyújtani. Ha lát egy új étteremről
szóló cikket, átküldi a lányainak, próbálják
ki, mert a We Love Budapesten látta.
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DISPLAY-FELÜLETEK

PLATFORM

multiscreen

IDŐSZAK

hét

Rich media
+
mobil rich media

Billboard /
3D billboard
+
mobilbanner / cube

hangár / slideshow
/ panorama / video
wallpaper

970x250 + 600x200 /
300x250

2 000 000 Ft

1 650 000 Ft

Leaderboard
+
mobilbanner / cube

Half-page /
3D half-page
+
mobilbanner / cube

970x90 + 600x200 / 300x600 + 600x200 /
300x250
300x250
1 200 000 Ft

1 400 000 Ft

Medium rectangle /
3D medium rectangle
+
mobilbanner / cube

Rolling roadblock
+
mobil rolling
roadblock

Roadblock / 3D
roadblock
+
mobilbanner / cube

300x250

1280x640 + 720x840

640x360 + 600x200 /
300x250

1 000 000 Ft

1 900 000 Ft

1 650 000 Ft

A bannermegjelenéseket az Evomedia értékesíti.
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TARTALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
TARTALMI MEGJELENÉSEK
FORMÁTUM

LEÍRÁS

LISTAÁR

TÁMOGATOTT SZERKESZTŐSÉGI
PROMÓCIÓS CIKK 1.

Megkülönböztető jelöléssel ellátott szerkesztőségi tartalom, ügyfél által küldött fotókkal
(amennyiben a fotók minősége kifogásolható, felár ellenében a WLB készít fotókat), magyar nyelven.

300 000 Ft

TÁMOGATOTT SZERKESZTŐSÉGI
PROMÓCIÓS CIKK 2.

Megkülönböztető jelöléssel ellátott szerkesztőségi tartalom, helyszínen
elkészítve, újságíró és WLB-fotós bevonásával, magyar nyelven.

380 000 Ft

TÉMASZPONZORÁCIÓ

Előre egyeztetett, adott szerkesztőségi cikk körül megjelenő kapubanner,
továbbá promóboksz a cikken belül és támogatói mondat a szöveg végén.

350 000 Ft

TÉRKÉPSZPONZORÁCIÓ

Az interaktív térképünkön egyedi szűrőket is meg tudunk adni, ami a partner számára fontos
helyeket adja ki a már meglévő adatbázisból. Támogatói designt tudunk adni a térképnek,
és a hirdető a számára megfelelő helyeket tudja szűrni. Példa: kutyabarát helyek – Foresto,
bárok – Heineken, cukrászdák – Koronás Cukor.

700 000 Ft

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK
FORMÁTUM

LEÍRÁS

LISTAÁR

FACEBOOK-POSZT

A cikket megosztjuk a Facebookon.

60 000 Ft

INSTAGRAM-SZTORI

A cikket megosztjuk Instagram-sztoriban.

60 000 Ft

FACEBOOK-NYEREMÉNYJÁTÉK

Nyereményjátékot indítunk a Facebookon, ahol a cikk újraolvasására és aktivitásra ösztönözzük
az olvasót. A nyereményt a partner ajánlja fel.

60 000 Ft

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS MEGOSZTÁSA
MÉDIAFELÜLETEN

Élő közvetítés átvétele, így a közvetítés párhuzamosan mehet mindkét Facebook-oldalon.

60 000 Ft

ANGOLRA FORDÍTÁS ÉS MEGJELENTETÉS AZ ANGOL OLDALON

A cikk megjelenik a We Love Budapest angol nyelvű oldalán.

45 000 Ft

Logó feltüntetését nem tudjuk vállalni.
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ADATBÁZIS-MEGJELENÉSEK

HELYSZÍN
FORMÁTUM

LEÍRÁS

HELYSZÍNADATLAP

Éves belistázás,
regisztráció. Tartalma:
megkülönböztető
jelöléssel helyszínadatlap
létrehozása a kapcsolódó
rovatban, szerkesztőség
által összeállított
tartalommal és – igény
szerint – a WLB által
készített, profi fotókkal,
magyar és angol nyelven.

TALÁLATI
LISTÁBAN ELSŐ
HELYRE SOROLÁS

A helyszín a kategórián
belüli találati lista első 5
eleme között jelenik meg.

MEGJELENÉS
IDŐTARTAMA

LISTAÁR

KIEGÉSZÍTŐ
LEHETŐSÉGEK
FACEBOOK-POSZT

1 év

120 000 Ft

INSTAGRAM-SZTORI

ANGOLRA FORDÍTÁS
ÉS MEGJELENTETÉS
AZ ANGOL OLDALON

1 hét

20 000 Ft

FACEBOOK-POSZT AZ
ANGOL OLDALON

ESEMÉNY
FORMÁTUM

60 000 Ft

60 000 Ft

45 000 Ft

48 000 Ft

ESEMÉNYAJÁNLÓ
ADATLAP

LEÍRÁS

MEGJELENÉS
IDŐTARTAMA

Megkülönböztető
jelöléssel
Az anyagleadás
eseményajánló adatlap
napjától az
létrehozása a Programok
esemény napjáig
rovatban, a megrendelő
(maximum
által adott fotókkal és
2 hétig)
leírás alapján, magyar
nyelven.

PROGRAMAJÁNLÓA programok közötti
LISTÁBAN
találati lista első 5 eleme
ELSŐ HELYRE
között jelenik meg.
SOROLÁS

1 hét

LISTAÁR

120 000 Ft

20 000 Ft

KIEGÉSZÍTŐ
LEHETŐSÉGEK
FACEBOOK-POSZT

60 000 Ft

INSTAGRAM-SZTORI

60 000 Ft

ANGOLRA FORDÍTÁS
ÉS MEGJELENTETÉS
AZ ANGOL OLDALON

45 000 Ft

FACEBOOK-POSZT AZ
ANGOL OLDALON

48 000 Ft
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MEDI A PACKAGE
VALID FROM 1 MARCH 2021
MEDIA PACKAGE
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WE LOVE BUDAPEST
The success story of online
magazine We Love Budapest
began in 2011
Content refreshed daily
in Hungarian and English
For local Hungarians, expats
and tourists visiting Budapest
A cultural and lifestyle
magazine with up-to-date
information on urban life,
gastronomy, new openings
and events around the city

PERFORMANCE AND VISITOR NUMBERS
GENDER
DISTRIBUTION

AGE
DISTRIBUTION

WEBSITE VISITS FROM
VARIOUS DEVICES

58%
Between 15-17

1%

42%

Between 40-49

21%

SOURCE: GEMIUS DKT 2020/MONTHS 1-9

770 000 220 000 1 600 000

AVERAGE MONTHLY
UNIQUE USERS

AVERAGE WEEKLY
UNIQUE USERS

AVERAGE MONTHLY
PAGE VIEWS

Between 18-29

22%

Between 50-59

14%

Between 30-39

25%

36%

70%

5%

Above 60

17%

PCS

MOBILES TABLETS

151 000

103 000

FACEBOOK FOLLOWERS

INSTAGRAM FOLLOWERS

50 000

14 500

FACEBOOK EN FOLLOWERS

TWITTER EN FOLLOWERS

S O U R C E : G O O G L E A N A LY T I C S 2 0 2 0 / M O N T H S 7 - 1 2

MEDIA PACKAGE
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PERSONAS

KITTI (22)

ANETT (35)

Kitti is a 22-year-old hipster girl who loves
partying and going out just like any other
twentysomething – but she also likes to
keep informed. This includes having an environmentally conscious approach, a liking
for vintage clothes and package-free stores, and a tendency towards a vegan lifestyle. For all that, she loves street food. She
is also characterised by following trends
where gastronomy and design are concerned. This average university student is in
a better financial position thanks to her
family background, but she also works
part-time. She likes to try everything first
and uses Instagram more during the day
than Facebook.

MEDIA PACKAGE

Anett is a 35-year-old single woman, a
highly qualified, graduate lawyer living in a
flat with a pet, her salary higher than average. She is quite demanding and, in the
absence of a relationship, she has a lot
of free time. She lives her life in the city,
meets a lot of friends and acquaintances,
and is particularly receptive to newly opened restaurants offering quality service.
She has a certain intolerance where specific foods are concerned, but she loves to
cook, especially the diverse national dishes she encounters on many of her travels.
She is especially choosy in terms of wine
and wine bars. If someone loves a place or
a product, they really stick to it, regardless
of the price range. Brand loyalty and quality
are increasingly important to her.

MELINDA (43)

Melinda is a 43-year-old HR manager with three
children who has spent ten years of her life raising her family at home. Being a talented bunch,
they travel a lot with the three kids, and are characterised by a certain worldview, a cosmopolitan approach and a particular awareness where healthy matters are concerned, so they buy
at organic markets and prefer more expensive
food and products. She lives in an upscale suburb of Buda, surrounded by greenery and, in
addition to work, she can also spend quality
time with her family and friends. She follows
anything new coming out of the city. As she leaves parenting behind and begins to discover
her second youth, she explicitly demands the
two of them go to the theatre, to concerts, to try
out restaurants, to socialise and to keep up to
date. She is not specifically fixated on high culture, but she goes to Müpa and the Franz Liszt
Music Academy several times a year. She now
pays a lot of attention to her own body, runs,
plays sport and goes to the gym.

BARNA (45)

Barna is 45 years old, working for one of
the multinationals, in middle management.
He is a casual historian with an interest
in everything related to urban history and
architecture, as well as a professional art
collector with good taste and a nose for
a good investment. He regularly attends
auctions and visits all the exhibitions in
town. He is not necessarily passionate
about contemporary art but is well acquainted with new trends. He travels a lot and
plans early retirement to dedicate himself
to his hobbies and his investments.

MÁRTA (58)

Márta is a 58-year-old teacher. She has been
using Facebook more and more actively
over the last two or three years, often posting about her grandchildren and her pictures of them, while actively following, liking
and commenting on the posts of other pages she likes. These include public affairs,
gardening, cooking and We Love Budapest,
in which the nostalgia factor also plays an
important role. For example, she loved the
article about a big snowfall one winter, as
that’s when her older daughter was born.
By nature she is open and delighted to be
amazed, loving articles about old buildings,
the hidden treasures of the city and, despite
living in the capital for 58 years, feels that
it can still offer her something new. If she
sees an article about a new restaurant, she
sends it to her daughters and recommends
they give it a try because she saw it in We
Love Budapest.
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DISPLAY PLATFORMS

PLATFORM

TIME
PERIOD

multiscreen

week

Rich media
+
mobile rich media

Billboard /
3D billboard
+
mobile banner / cube

hangar / slideshow
/ panorama / video
wallpaper

970x250 + 600x200 /
300x250

2 000 000 HUF

1 650 000 HUF

Leaderboard
+
mobile banner / cube

Half-page /
3D half-page
+
mobile banner / cube

970x90 + 600x200 / 300x600 + 600x200 /
300x250
300x250
1 200 000 HUF

1 400 000 HUF

Medium rectangle /
3D medium rectangle
+
mobile banner / cube

Rolling roadblock
+
mobile rolling
roadblock

Roadblock / 3D
roadblock
+
mobile banner / cube

300x250

1280x640 + 720x840

640x360 + 600x200 /
300x250

1 000 000 HUF

1 900 000 HUF

1 650 000 HUF

Banner ads are sold by Evomedia.
MEDIA PACKAGE
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CONTENT COLLABORATION
SPONSORED EDITORIAL CONTENT

PR ARTICLES
FORMAT

DESCRIPTION

LIST PRICE

SPONSORED EDITORIAL
- PR ARTICLE 1

Editorial content distinctively marked, with photos sent by the client
(if photo quality unsatisfactory, WLB to take pictures for an additional fee). In Hungarian.

300 000 HUF

SPONSORED EDITORIAL
- PR ARTICLE 2

Editorial content distinctively marked, prepared on-site with the involvement of
a journalist and photographer. In Hungarian.

380 000 HUF

THEMED SPONSORSHIP

Pre-agreed gate banner around a particular editorial article, plus promo box within the article
and a statement of support/sponsorship at the bottom of the text.

350 000 HUF

MAP SPONSORSHIP

Customised filters on interactive map to pinpoint key locations from existing database.
Sponsored design and partner-friendly filter for suitable destinations, eg dog-friendly for Foresto,
bars for Heineken, confectioneries for Koronás Sugar, etc.

700 000 HUF

ADDITIONAL OPTIONS

MEDIA PACKAGE

FORMAT

DESCRIPTION

LIST PRICE

FACEBOOK POST

We share articles on our Facebook page.

60 000 HUF

INSTAGRAM STORY

We share articles as Instagram Stories.

60 000 HUF

FACEBOOK COMPETITIONS

We can run a competition on our Facebook page, encouraging reader participation and for
everyone to go back over the article. Our partners provide the prizes.

60 000 HUF

LIVE STREAMING ON OUR
SHARED MEDIA INTERFACE

Crossposting of live streams so broadcasting can run in parallel on both Facebook pages.

60 000 HUF

ENGLISH TRANSLATIONS
AND PUBLISHING ON OUR
ENGLISH-LANGUAGE SITE

Your article will appear on the We Love Budapest English-language site.

45 000 HUF

We cannot undertake to display other logos.
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FEATURED IN THE DATABASE
VENUE PAGE

VENUES
FORMAT

VENUE
PAGE

FIRST PLACE ON
THE SPECIFIC
LISTINGS PAGE

DESCRIPTION

DURATION OF
APPEARANCE

Year-long listing,
registered content:
Venue page, distinctively
marked in the related
section, content compiled
by editorial staff, and
– if required – with
professional photos taken
by WLB. In Hungarian
and English.

The venue appears in one
of the top 5 positions of the
category’s listings page.

MEDIA PACKAGE

LIST PRICE

EVENTS PAGE

ADDITIONAL
OPTIONS
FACEBOOK POST

1 year

120 000
HUF

INSTAGRAM STORY

ENGLISH TRANSLATION
AND APPEARANCE ON
THE ENGLISH WEBSITE

1 week

20 000 HUF

FACEBOOK POST ON
THE ENGLISH WEBSITE

EVENTS
FORMAT

DESCRIPTION

DURATION OF
APPEARANCE

LIST PRICE

60 000 HUF

60 000 HUF

EVENTS
PAGE

45 000 HUF

48 000 HUF

FIRST PLACE ON
THE SPECIFIC
LISTINGS PAGE

Creating an event
recommendation
distinctively marked in
the Events section, using
photos and based on
content provided by the
client. In Hungarian and
English.

From the day
of receiving the
content up to the
day of the event
(but for 2 weeks
maximum)

120 000 HUF

The event appears
in one of the top 5
positions on the events
listings page.

1 week

20 000 HUF

ADDITIONAL
OPTIONS
FACEBOOK POST

60 000 HUF

INSTAGRAM STORY

60 000 HUF

ENGLISH TRANSLATION
AND APPEARANCE ON
THE ENGLISH WEBSITE

45 000 HUF

FACEBOOK POST ON THE
ENGLISH WEBSITE

48 000 HUF
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OUR PARTNERS

MEDIA PACKAGE
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C O N TA C T : S A L E S @ W E LO V E B U D A P E S T. C O M

MEDIA PACKAGE
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