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WE LOVE BUDAPEST

A We Love Budapest online magazin magazin sikertörténete 
2011-ben kezdődött

Naponta frissülő tartalom magyar és angol nyelven

Mind lokálpatriótáknak (magyarok és külföldiek), 
mind a fővárosba látogató turistáknak

Kulturális és életmód magazin, mely naprakész információkkal, 
urbanisztikai témákkal, gasztronómiával, újdonságokkal és 
budapesti programokkal foglalkozik
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TELJESÍTMÉNY ÉS LÁTOGATÓK SZÁMOKBAN
F O R R Á S: G E M I U S -  DT K 2 0 1 9/ 1 -9  H Ó N A P

NEMEK SZERINTI
MEGOSZLÁS

ÉLETKORI
MEGOSZLÁS

WEBOLDAL MEGTEKINTÉSE
ESZKÖZÖK SZERINT

PC MOBIL TABLET

61%

39%
18-24 ÉV KÖZÖTT

12%

45-54 ÉV KÖZÖTT

11%

25-34 ÉV KÖZÖTT

40%

55-64 ÉV KÖZÖTT

8%

35-44 ÉV KÖZÖTT

22%

65 ÉV FELETT

7%

30% 66% 4%
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TELJESÍTMÉNY ÉS LÁTOGATÓK SZÁMOKBAN

770.000
ÁTLAG HAVI RU

220.000
ÁTLAG HETI RU

1.600.000
ÁTLAG HAVI PV

145.000
FACEBOOK-KÖVETŐ

48.000
FACEBOOK-KÖVETŐ

102.000
INSTAGRAM-KÖVETŐ

14.500
TWITTER-KÖVETŐ

F O R R Á S: G O O G L E A N A L IT I C S 2 0 1 9/ 0 7-1 2  H Ó N A P
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DISPLAY  
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DESKTOP BANNER MEGJELENÉSEK
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DESKTOP BANNER MEGJELENÉSEK

BANNER
970X90PX

BANNER
970X250PX
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DESKTOP BANNER MEGJELENÉSEK

BANNER
640X360PX

BANNER
640X200PX

BANNER
300X250PX

BANNER
300X600PX
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RICH MEDIA MEGJELENÉSEK (A SPECIFIKÁCIÓKKAL MEGTEKINTHETI A KÉPEKRE KATTINTVA)
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MOBIL MEGJELENÉSEK (RICH MÉDIA MEGJELENÉSEINKET A SPECIFIKÁCIÓKKAL MEGTEKINTHETI A KÉPEKRE KATTINTVA)
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CSOMAGAJÁNLATOK (DESKTOP+MOBIL)

PLATFORM  IDŐSZAK Rich media + mobil 
rich media

Billboard / 
3D billboard + 
mobilbanner / 

cube

Leaderboard + 
mobilbanner / 

cube

Half-page / 3D half-
page + mobilban-

ner / cube

Medium rectangle / 3D 
medium rectangle + 
mobilbanner / cube

Rolling roadblock + mo-
bil rolling roadblock

Roadblock / 3D roadblock + 
mobilbanner / cube

hangár / slideshow 
/ panoráma / video 

wallpaper

970x250 + 
600x200 / 
300x250

970x90 
+600x200 / 

300x250

300x600 + 600x200 
/ 300x250 300x250 1280x640 + 720x840 640x360 + 600x200 / 

300x250

MULTISCREEN HÉT 2 000 000 Ft 1 650 000 Ft 1 200 000 Ft 1 650 000 Ft 1 200 000 Ft 1 900 000 Ft 1 650 000 Ft

PLATFORM  IDŐSZAK

Képes ajánló

195x100 + szöveg 
vagy 640x200

DESKTOP HÉT 350 000 Ft
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TÁMOGATOTT SZERKESZTŐSÉGI TARTALMAKTegnap jelentették be a Magyar Természetjáró 
Szövetség sajtótájékoztatóján, hogy 3,5 milliárd…

Budapest egyik legszebb art deco épülettömbje is 
megnyílik a Budapest 100-on. A Bajcsy-Zsilinszky 
közben.

KULTÚRA

Tegnap jelentették be a Magyar Természetjáró 
Szövetség sajtótájékoztatóján, hogy 3,5 milliárd …

Az ételfotó mint korrajz. Megnéztük a FoodPlay / 
Gasztrojáték kiállítást

KULTÚRA

Egyre elfogadottabb a tudatos táplálkozás – ahogyan például a 
veganizmus –, így viszont még érthetetlenebb, hogy az általunk 
vásárolt ruhákra nem fordítunk hasonló figyelmet. 

A legfontosabb ökotudatos hazai 
márkák, ha már unod a fast 
fashiont

SZPONZORÁLT / SHOPPING

Tegnap jelentették be a Magyar Természetjáró Szövetség 
sajtótájékoztatóján, hogy 3,5 milliárd forintból fejlesztik a hazai 
bakancsos turizmus infrastruktúráját.

Új kilátók, megújuló erdészlakok. 
Budapest környékén is 
felturbózzák a kirándulóhelyeket.

SZPONZORÁLT / SZABADIDŐ

HASONLÓ TARTALMAK

CÍMKÉK

KÉZMŰVES SÖR KULT HELYKÉZMŰVES SÖR KULT HELY

MEGOSZTOM FACEBOOKON

A több mint negyven külföldi és hazai művész, valamint alkotócsapat munkáit 
felvonultató tárlat tehát abszolút nem csak gasztrofanatikusoknak ajánlott, sőt! 
Ráadásul a hossza sem nevezhető épp elrettentőnek: még a legkényelmesebb 
tempóban is sem kell többet rászánni egy óránál. Azonban ha már ott vagyunk, 
érdemes kihasználni, hogy a jegy minden kiállításra érvényés, és megnézni mondjuk A 
jó kalmár a világ jótevője című, a magyar kereskedelem történetére fókuszáló 
tárlatot.

Fotó: Csudai Sándor / We Love Budapest

Paloma Rincóm és Pablo Alfieri Szex reggelire című sorozatában pedig a 
napindító fogások és a meztelen testek adnak találkozót egymásnak, a 
végeredmény mégsem fülledten erotikus, inkább csak játékos és szinte 
már képregényesen színes. A mexikói Mauricio Alejo fotográfiái pedig 
attól lesznek különlegesek, hogy a hétköznapi tárgyakat egy teljesen más 
nézőpontból szemlélik, amikben „elveszítik” eredeti funkciójukat, 
bebizonyítva ezzel, hogy még egy gyümölcstál is lehet zavarbejtő 
műalkotás. 

Paloma Rincóm és Pablo Alfieri 

Különösen szerettük az rvbr studio málnákkal és körtékkel újraértelmezett Space 
Invaders-videóját, és a különböző ételekből „felépített” használati tárgyait, Luke 
Kirwan Neon receptek című fotósorozata pedig elgondolkodtatott minket, hogy 
sokszor fontosabb, hogy az alapanyag dizájnosabb legyen, jobban mutasson a 
különböző képeken, mint hogy igazából egészséges-e.

Fotó: Csudai Sándor / We Love Budapest

HIRDETÉS

BANNER
640X360PX

Paloma Rincóm és Pablo Alfieri Szex reggelire című sorozatában pedig a napindító 
fogások és a meztelen testek adnak találkozót egymásnak, a végeredmény mégsem 
fülledten erotikus, inkább csak játékos és szinte már képregényesen színes. A mexikói 
Mauricio Alejo fotográfiái pedig attól lesznek különlegesek, hogy a hétköznapi 
tárgyakat egy teljesen más nézőpontból szemlélik, amikben „elveszítik” eredeti 
funkciójukat, bebizonyítva ezzel, hogy még egy gyümölcstál is lehet zavarbejtő 
műalkotás.

Fotó: Csudai Sándor / We Love Budapest

@Magyar Kereskedelmi és

Vendéglátóipari Múzeum

2019.03.21. - 2019.05.12.

Foodplay / Gasztrojáték
Budapest Fotófesztivál 2019

CÍMKE 1 CÍMKE2

KULTÚRA

KAPCSOLÓDÓ PROGRAM

Beljebb lépve azonban nem klasszikus értelemben vett „gasztro-csendéleteket” 
találunk; a kiállított képek mindegyike rendelkezik valamiféle szimbolikus jelentéssel, 
vagy csak asszociációs játékot űz a befogadóval. Milica Mrvić Kulinarske mrvice (avagy 
Kulináris morzsák) című könyvéhez például készített egy olyan fotósorozatot, amit a 
nagyanyja száz évvel ezelőtti szakácskönyve ihletett, és egy teljesen kezdő 
szemszögéből mutatja be a konyhai életet – valamint hogy mi minden sülhet el balul 
benne.

Fotó: Csudai Sándor / We Love Budapest

Beljebb lépve azonban nem klasszikus értelemben vett „gasztro-csendéleteket” 
találunk; a kiállított képek mindegyike rendelkezik valamiféle szimbolikus 
jelentéssel, vagy csak asszociációs játékot űz a befogadóval. Milica Mrvić 
Kulinarske mrvice (avagy Kulináris morzsák) című könyvéhez például készített egy 
olyan fotósorozatot, amit a nagyanyja száz évvel ezelőtti szakácskönyve ihletett, és 
egy teljesen kezdő szemszögéből mutatja be a konyhai életet – valamint hogy mi 
minden sülhet el balul benne.

„Manapság gyakran beszélünk a gasztronómia forradalmáról, 

amelyhez természetes módon kapcsolódik a kortárs képi megjelenítés 

is. Az image-korszak egyik legmeghatározóbb és leglátványosabb 

megnyilvánulási formái alighanem az ételekről és az étkezésről 

készített képek – ez az a terület, ahol úgy érezhetjük, hogy belőlünk is 

könnyen válhat mesterszakács vagy éppen ínyenc. Hiszen nem kell 

fotóművésznek lennünk ahhoz, hogy szívesen komponáljunk és 

küldjünk egymásnak képeket az általunk elkészített étekről vagy az 

étteremben éppen feltálalt lakomáról.” - áll a tárlathoz kapcsolódó 

sajtóanyagban. 

HIRDETÉS

BANNER
640X360PX

@Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum

2019.03.21. - 2019.05.12.

Foodplay / Gasztrojáték
Budapest Fotófesztivál 
2019

KULTÚRA

AZ ESEMÉNY ADATLAPJA

HIRDETÉS

BANNER
300X600PX

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteménye számos 
ponton kapcsolódik az étkezési kultúrához, épp emiattfontosnak érzik 
bemutatni a gasztronómia művészeti értékeinek bemutatását is. A Budapest 
Fotófesztivál keretében létrejött FoodPlay / Gasztrojáték például azt a kérdést 
vizsgálja, hogy az ételfotók hogyan és mennyire tükrözik, hogyan gondolkodunk 
az ételekről, a különböző lakomákon készült képek mit árulnak el a korról, 
amiben élünk. Vagy ahogy ők fogalmaznak, „a látvány séfjeinek 
mesterfogásaiból kínálnak ízelítőt”.

Fotó: Csudai Sándor / We Love Budapest

2019. február 19. 14:04BARTHA DORKA

Az ételfotó mint korrajz. Megnéztük a 
FoodPlay / Gasztrojáték kiállítást

KULTÚRA

ENGKULTÚRA CIKKEINKÉJSZAKAI ÉLETGASZTRÓPROGRAMOKÚJ BUDAPESTEN

Leláncolt Prométheusz

KULTÚRA

Filmclub Friday: Free 
Solo

KULTÚRA

MÉG TÖBB ÍRÁS ETTŐL A SZERZŐTŐL

Tegnap jelentették be a Magyar Természetjáró 
Szövetség sajtótájékoztatóján, hogy 3,5 milliárd…

Budapest egyik legszebb art deco épülettömbje is 
megnyílik a Budapest 100-on. A Bajcsy-Zsilinszky 
közben.

KULTÚRA

Tegnap jelentették be a Magyar Természetjáró 
Szövetség sajtótájékoztatóján, hogy 3,5 milliárd …

Az ételfotó mint korrajz. Megnéztük a FoodPlay / 
Gasztrojáték kiállítást

KULTÚRA

Egyre elfogadottabb a tudatos táplálkozás – ahogyan például a 
veganizmus –, így viszont még érthetetlenebb, hogy az általunk 
vásárolt ruhákra nem fordítunk hasonló figyelmet. 

A legfontosabb ökotudatos hazai 
márkák, ha már unod a fast 
fashiont

SZPONZORÁLT / SHOPPING

Tegnap jelentették be a Magyar Természetjáró Szövetség 
sajtótájékoztatóján, hogy 3,5 milliárd forintból fejlesztik a hazai 
bakancsos turizmus infrastruktúráját.

Új kilátók, megújuló erdészlakok. 
Budapest környékén is 
felturbózzák a kirándulóhelyeket.

SZPONZORÁLT / SZABADIDŐ

HASONLÓ TARTALMAK

CÍMKÉK

KÉZMŰVES SÖR KULT HELY

MEGOSZTOM FACEBOOKON

A több mint negyven külföldi és hazai művész, valamint alkotócsapat munkáit 
felvonultató tárlat tehát abszolút nem csak gasztrofanatikusoknak ajánlott, sőt! 
Ráadásul a hossza sem nevezhető épp elrettentőnek: még a legkényelmesebb 
tempóban is sem kell többet rászánni egy óránál. Azonban ha már ott vagyunk, 
érdemes kihasználni, hogy a jegy minden kiállításra érvényés, és megnézni mondjuk 
A jó kalmár a világ jótevője című, a magyar kereskedelem történetére fókuszáló 
tárlatot.

Fotó: Csudai Sándor / We Love Budapest

Paloma Rincóm és Pablo Alfieri Szex reggelire című sorozatában pedig a 
napindító fogások és a meztelen testek adnak találkozót egymásnak, a 
végeredmény mégsem fülledten erotikus, inkább csak játékos és szinte 
már képregényesen színes. A mexikói Mauricio Alejo fotográfiái pedig 
attól lesznek különlegesek, hogy a hétköznapi tárgyakat egy teljesen más 
nézőpontból szemlélik, amikben „elveszítik” eredeti funkciójukat, 
bebizonyítva ezzel, hogy még egy gyümölcstál is lehet zavarbejtő 
műalkotás. 

Paloma Rincóm és Pablo Alfieri 

Különösen szerettük az rvbr studio málnákkal és körtékkel újraértelmezett Space 
Invaders-videóját, és a különböző ételekből „felépített” használati tárgyait, Luke 
Kirwan Neon receptek című fotósorozata pedig elgondolkodtatott minket, hogy 
sokszor fontosabb, hogy az alapanyag dizájnosabb legyen, jobban mutasson a 
különböző képeken, mint hogy igazából egészséges-e.

Fotó: Csudai Sándor / We Love Budapest

Paloma Rincóm és Pablo Alfieri Szex reggelire című sorozatában pedig a napindító 
fogások és a meztelen testek adnak találkozót egymásnak, a végeredmény mégsem 
fülledten erotikus, inkább csak játékos és szinte már képregényesen színes. A mexikói 
Mauricio Alejo fotográfiái pedig attól lesznek különlegesek, hogy a hétköznapi 
tárgyakat egy teljesen más nézőpontból szemlélik, amikben „elveszítik” eredeti 
funkciójukat, bebizonyítva ezzel, hogy még egy gyümölcstál is lehet zavarbejtő 
műalkotás.

Fotó: Csudai Sándor / We Love Budapest

@Magyar Kereskedelmi és

Vendéglátóipari Múzeum

2019.03.21. - 2019.05.12.

Foodplay / Gasztrojáték
Budapest Fotófesztivál 2019

CÍMKE 1 CÍMKE2

KULTÚRA

KAPCSOLÓDÓ PROGRAM

Beljebb lépve azonban nem klasszikus értelemben vett „gasztro-csendéleteket” 
találunk; a kiállított képek mindegyike rendelkezik valamiféle szimbolikus jelentéssel, 
vagy csak asszociációs játékot űz a befogadóval. Milica Mrvić Kulinarske mrvice (avagy 
Kulináris morzsák) című könyvéhez például készített egy olyan fotósorozatot, amit a 
nagyanyja száz évvel ezelőtti szakácskönyve ihletett, és egy teljesen kezdő 
szemszögéből mutatja be a konyhai életet – valamint hogy mi minden sülhet el balul 
benne.

Fotó: Csudai Sándor / We Love Budapest

Beljebb lépve azonban nem klasszikus értelemben vett „gasztro-csendéleteket” 
találunk; a kiállított képek mindegyike rendelkezik valamiféle szimbolikus 
jelentéssel, vagy csak asszociációs játékot űz a befogadóval. Milica Mrvić 
Kulinarske mrvice (avagy Kulináris morzsák) című könyvéhez például készített egy 
olyan fotósorozatot, amit a nagyanyja száz évvel ezelőtti szakácskönyve ihletett, és 
egy teljesen kezdő szemszögéből mutatja be a konyhai életet – valamint hogy mi 
minden sülhet el balul benne.

„Manapság gyakran beszélünk a gasztronómia forradalmáról, 

amelyhez természetes módon kapcsolódik a kortárs képi megjelenítés 

is. Az image-korszak egyik legmeghatározóbb és leglátványosabb 

megnyilvánulási formái alighanem az ételekről és az étkezésről 

készített képek – ez az a terület, ahol úgy érezhetjük, hogy belőlünk is 

könnyen válhat mesterszakács vagy éppen ínyenc. Hiszen nem kell 

fotóművésznek lennünk ahhoz, hogy szívesen komponáljunk és 

küldjünk egymásnak képeket az általunk elkészített étekről vagy az 

étteremben éppen feltálalt lakomáról.” - áll a tárlathoz kapcsolódó 

sajtóanyagban. 

HIRDETÉS

@Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum

2019.03.21. - 2019.05.12.

Foodplay / Gasztrojáték
Budapest Fotófesztivál 
2019

KULTÚRA

AZ ESEMÉNY ADATLAPJA

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteménye számos 
ponton kapcsolódik az étkezési kultúrához, épp emiattfontosnak érzik 
bemutatni a gasztronómia művészeti értékeinek bemutatását is. A Budapest 
Fotófesztivál keretében létrejött FoodPlay / Gasztrojáték például azt a kérdést 
vizsgálja, hogy az ételfotók hogyan és mennyire tükrözik, hogyan gondolkodunk 
az ételekről, a különböző lakomákon készült képek mit árulnak el a korról, 
amiben élünk. Vagy ahogy ők fogalmaznak, „a látvány séfjeinek 
mesterfogásaiból kínálnak ízelítőt”.

Fotó: Csudai Sándor / We Love Budapest

2019. február 19. 14:04BARTHA DORKA

Az ételfotó mint korrajz. Megnéztük a 
FoodPlay / Gasztrojáték kiállítást

KULTÚRA

@Katona Jószef Színház
2019.02.23. 20:00

Leláncolt Prométheusz

KULTÚRA

@Montázs Art Café
2019.02.22. 19:00

Filmclub Friday: Free 
Solo

KULTÚRA

HASONLÓ PROGRAMOK

HIRDETÉS

BANNER
970X250PX

HIRDETÉS

BANNER
300X250PX

PR CIKK

FORMÁTUM LEÍRÁS LISTAÁR

TÁMOGATOTT 
SZERKESZTŐSÉGI - PROMÓCIÓS - 

CIKK 1.

Megkülönböztető jelöléssel ellátott szerkesztőségi tartalom, ügyfél 
által küldött fotókkal (amennyiben a fotók minősége kifogásolható, 

további 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 promó boksz a cikken belül 
és támogatói mondat a szöveg végén.

350.000 Ft
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ADATBÁZIS MEGJELENÉSEK 
 - HELYSZÍN ADATLAP

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

INSTAGRAM-SZTORI: 60.000 Ft

ANGOL FORDÍTÁS ÉS MEGJELENTETÉS 
AZ ANGOL OLDALON: 45.000 Ft

HELYSZÍN

FORMÁTUM LEÍRÁS MEGJELENÉS 
IDŐTARTAMA LISTAÁR

HELYSZÍN ADATLAP

Éves belistázás, regisztráció  Tar-
talma: Megkülönböztető jelöléssel 

helyszín adatlap létrehozása a kapc-
solódó rovatban, szerkesztőség által 
össszeállítot tartalommal és - igény 
szerint - a WLP által készített profi 
fotókkal, magyar és angol nyelven

1 év 120.000 Ft

TALÁLATI LISTÁBAN ELSŐ 
HELYRE SOROLÁS

A helyszín a kategórián belüli találati 
lista első 5 eleme között jelenik meg 1 hét 20.000 Ft
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ADATBÁZIS MEGJELENÉSEK 
 - ESEMÉNYAJÁNLÓ ADATLAP

ESEMÉNY

FORMÁTUM LEÍRÁS MEGJELENÉS 
IDŐTARTAMA LISTAÁR

ESEMÉNYAJÁNLÓ
 ADATLAP

Megkülönböztető jelöléssel 
eseményajánló adatlap létrehozása 

a Programok rovatban, a megrendelő 
által adott fotókkal és leírás alapján, 

magyar nyelven

Az anyagleadás 
napjától az 

esemény napjáig 
(de maximum 

2 hétig)

120.000 Ft

PROGRAMJÁNLÓ LISTÁBAN 
ELSŐ HELYRE SOROLÁS

A programok közötti 
találati lista első 5 eleme 

között jelenik meg
1 hét 20.000 Ft

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

INSTAGRAM-SZTORI: 60.000 Ft

ANGOL FORDÍTÁS ÉS MEGJELENTETÉS 
AZ ANGOL OLDALON: 45.000 Ft
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SOCIAL MÉDIA MEGJELENÉSEK 

FORMÁTUM LEÍRÁS LISTAÁR

FACEBOOK-POSZT

Poszt elhelyezése a We Love Budapest Facebook-oldalán 
szerkesztőségi / WLB-s tartalommal (megjelent cikk 

megosztása, fotó az adott helyről néhány soros leírással), 
video vagy esemény megosztása

60.000 Ft

INSTAGRAM-POSZT

Poszt elhelyezése a We Love Budapest Instagram-oldalán 
szerkesztőségi / WLB-s tartalommal (megjelent cikk 

megosztása, fotó az adott helyről néhány soros leírással),  
video vagy esemény megosztása

60.000 Ft

FACEBOOK-POSZT ÉS 
INSTAGRAM-POSZT

Poszt elhelyezése a We Love Budapest Facebook- és 
Instagram-oldalain szerkesztőségi / WLB-s tartalommal 

(megjelent cikk megosztása, fotó az adott helyről néhány 
soros leírással), video vagy esemény megosztása

90.000 Ft
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PARTNEREINK
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K A P C S O L AT: S A L E S@W E LOV E B U DA P E S T.C O M


