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Mindenhol ott vagyunk!

A Szent Teréz-kápolna a tarcali Henye-domb tetején 
épült barokk stílusú katolikus kápolna Tokaj-Hegyalja 
egyik jellegzetes épülete..



Bor & Párlat
Imádjuk mobil eszközeinket. Nem tudunk nélkülük élni. Nehéz  
visszagondolni azokra a “sötét időkre”, amikor még az okostelefonok 
és a táblagépek nélkül voltunk kénytelenek létezni. Miközben egyre 
több kutatási adat szól arról, hogy 2013-ban már a táblagépek és a 
mobilok lesznek az elsődleges internetes platformok, és ezeket csak 
kiegészítik a hagyományos asztali, de leginkább notebook számító-
gépek, pontosabban a rajtuk keresztül elért és megosztott tartalmak 
mennyisége teljesen új helyzetet teremtenek a tömegmédiában is.

Minket is hajtott a vágy, hogy – lépést tartva a technika fejlődésével – 
valami újat alkossunk. A Bor és Párlat Magyarország első 100%-ban 
digitális ingyenes magazinja, melyet Pc-n, laptopon, tableten, iPad-
en, okostelefonon egyaránt meg lehet nyitni, szabadon le lehet tölteni.  
Negyedévente megjelenő kiadványunkkal szeretnénk még több él- 
ményt megosztani a borkedvelő olvasóinkkal.

A magazin első száma 2012 Karácsonya előtt jelent meg és az első 
két hónap alatt több, mint 8.000 letöltést értünk el. 2013 február-
jában elindult a magazin saját letöltési felületét biztosító weboldala  
(http://www.boresparlat.hu), ahol nemcsak az aktuális számot, de 
a korábbi folyóirat számokat is szabadon elérhetik olvasóink, így a 
későbbiek során bármelyik cikk, riport, leírás újraolvasható, letölthető. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy az Országos Széchényi Könyvtárban 
működő Magyar ISSN Nemzeti Központ is felvette a Bor és Párlat 
magazint a nemzetközi folyóiratok sorába!

ISSN 2063-9406  

             Mivel tud többet 
   egy digitális magazin?
Bár az “igazi” táblgépek megjelenését csak 2010. áprilisától, az első iPad  

piacra kerülésétől számítjuk, ezek az esközök mára 
megkerülhetetlenné váltak. A táblgépek sikere 
leginkább abban rejlik, hogy egyesítik magukban 
a hordozhatóságot, és a nagyobb képernyőnek 
köszönhető könnyebb olvashatóságot. 
 

A digitális magazin a legrugalmasabb és leginkább a felhasználó kényelmére 
öszpontosító médium. Nem kell hozzá állandó internetkapcsolat, egyszeri 
letöltés után bármikor, bárhol újra megnyitható. Ha viszont nem szeret-
nénk letölteni, akkor webböngészőben on-line is könnyen olvasható. 

Így ülünk majd sugárzó őszi délután, a pince vas-
ajtaja előtt, a hosszú padon. Kezünkben bicska, mert 
úriember nem használ bizalmas étkezéshez idegen 

evőeszközt, előttünk a kétdecis poharak, a mélyben az 
ősz aranyfürdőjéből párás vonalakkal eléváló hazai táj. 

Hallgatunk. 
Márai Sándor

“ “

http://www.boresparlat.hu/


      Állandó 
 rovataink
A Bor & Párlat magazin rendszeresen egy vezérté-
ma köré épül és ezt egészítik ki állandó rovataink.

Hungaricumok Magyar termékek, melyek az 
egész világon ismerté tették hazánkat. 

kÉzművesek Sokan őrzik ma is a régi hagyomá-
nyokat, ismerik nagyanyáink fortélyait, törekednek 
a legtisztább, technológia mentes termelésre. Az ő 
megismertetésük, tudásuk bemutatása a célunk.

magyar gasztrotörtÉnelem Nevek, 
melyek márkanévvé váltak. Ki volt Törley József, 
Kotányi János, Gerbeaud Emil, vagy Gundel János? 
Ki készítette az első Dobos tortát, mitől híres a  
szegedi halászlé? Ezekre keressük a választ.

kreatív sarok Nagyon sok hulladékot ter-
melünk a konyhában, egy részét újrahasznosítjuk, 
szelektíven gyűjtjük, de mit készíthetünk pezsgős 
kosarakból, parafa dugókból, vagy éppen boros 
üvegekből? Némi kézügyesség, egy szabad délután 
és máris együtt barkácsol a család!

beszÉlsz borul? Egyre többen és többet tu-
dunk a borokról, párlatokról, gasztronómáról, de 
mindig van, amit érdemes még megtanulnunk, 
vagy átismételnünk.

legendás borvidÉkek, borlegendák  
Együtt kandozunk a világ neves borvidékei és borai 
között. 

kitekintő Hol tart a bortelmelés Brazíliában? 
Mik a fogyasztói trendek Ausztráliában? Melyik   
  muzeális bor éri a legtöbbet a gyűjtők számára? Szét- 
   nézünk a nemzetközi porondon. 

      receptek Nincsen gasztronómiai magazin 
             recept nélkül! Nincsen recept étterem nélkül!  
                  Nincsen étterem chef nélkül! Minden maga- 
                      zinunkban bemutatunk egy chefet és meg- 
                    kérjük, hogy árulja el kedvenc receptjei- 
                  nek titkát!



A Borutazó
2006 óta nagyon nagy utat jártunk be. Történetünk a wineroads.eu 
portál elindításával kezdődött és rögtön bele is csöppentünk a hazai 
borturizmus és marketing mélyvizébe. Először az Országos Borkirálynő 
Fesztivál debütálásában kérték a szervezők a segítségünket, majd 
csakhamar Pannonhalmán találtuk magunkat a Pannon Bormustra on-
line partnereként.

Sok emberrel ismerkedtünk meg. David Copp, Caroline Gilby,  
Angela Muir, Laszlo Szabo, Kosárka József, Wojciech Bońkowski 
véleményét közvetítettük a magyar borokról a fogyasztók és a termelők 
felé. Ekkor kezdődött jó baráti kapcsolatunk a Mádi Körrel is. Szepsy 
István, Áts Károly, Orosz Gábor, Árvay János fogadtak bizalmukba.

2010-ben kiírtuk a “Legyen egy új hordód!” elnevezésű pályázatot 
fiatal borászok részére, melynek a Magyar Szőlő- és Borkultúra Kft. 
és a Pannon Bormíves Céh vállalta el a védnökségét és Magyarország 
négy legnagyobb kádárcége a Trust, az Európai Kádárok, a Kádár 
Hungary és a Kalina Kádárműhely ajánlotta fel támogatását. Az akkor 
feltűnt fiatal tehetségek közül többen szép karriert futottak be azóta. 
Kvassay Levente Bock József borásza lett és saját pincészetének  
borai bekerültek a Bortársaság kínálatába, Rácz Miklós Tamás a  
Matias Borászat borászaként dolgozik, Adamovich Károly a Gróf  
Buttler Borászathoz került és 2012-ben Borbély Tamást jelölték a 
legmagasabb hazai borász elsimerésre, az “Év Bortermelője” díjra.

Sokat tanultunk és sokat dolgoztunk, míg végül – eredeti terveinket 
átértelmezve – 2011. január 1-ével borutazo.hu borturisztikai portállá 
alakultunk át.

                      Miért a 
        borutazo.hu?
Mert nálunk 1.500 egyedi látogató fordul meg naponta. Mert nálunk magas a 
hírek, cikkek olvasottsági aránya. Mert nekünk több, mint 5.000 ismerősünk és 

700 követőnk van a facebook-on. Mert nálunk nincsenek 
erőszakos reklámok, amik elijesztik az olvasókat. Mert 
nekünk nem hirdetőink vannak, hanem együttműködő 
partnereink! ...és számunkra ez a legfontosabb, hiszen sz-
eretünk visszajárni oda, ahol már egyszer szívesen láttak. 
Sikerünket, elismertségünket az a megbecsülés és szeretet 
is alátámasztja amivel rendszeresen fogadnak minket sz-

erte az országban. Sajnos, az elmúlt évben sem tudtunk annyi meghívásnak eleget 
tenni, mint amennyinek szerettünk volna, de igyekszünk évről-évre minden kiemelt 
partnerünkhöz legalább egyszer eljutni, hogy megbeszélhessük személyesen is közös 
ötleteinket.

Éltünk, nem éltünk, kinek fontos igazán?... Bölcsek 
leszünk, mint a bor, melyet ittunk, s vállvonogatva 
beszélünk az utókor istenítéletéről. Mert minden 

bölcsesség alja, melyet a Magyar hazai borból és a 
műveltségből tanult, ennyi: szeretni kell az életet, s nem 

kell törődni a világ ítéletével. Minden más hiúság.
Márai Sándor

“ “



StatiSztika
 

Mért időszak: 
2011. 12. 31. - 2012. 12. 31. 
Egyedi látogató: 562.163 

Látogató/nap: 1.540 
Látogatás: 704.127 

Oldalmegtekintés: 3.423.572
Átlagos oldalmegtekintés: 6,09 

Webhelyen töltött átlagos idő: 05:34 min
Pagerank: 4/10 

Forgalom ForráSa

Google: 60,95% 
Facebook: 20,70% 

További hivatkozások: 10,22% 
Direkt forgalom: 8,13% 

FelhaSználóink

Hírlevél adatbázis (regisztrált): 12.956 
Hírlevél adatbázis (szakmai): 2.924 

Facebook (ismerős): 5.033
Facebook (követők): 701

CélCSoport

- 86% aktív, 51%-nak beosztottjai vannak
- 37% saját vállalkozással rendelkezik

- 55% házas vagy élettársi kapcsolatban él
- 80% 18–49 éves korosztály

- 90% városlakó (ebből 52% Budapest és vonzáskörzete)

- Magasan kvalifikált olvasóközönség
- Bevallott jövedelem: 64% több mint

200 ezer forint/hó nettó bevétel

         Látogatói     
 információk

      Állandó 
 tartalmaink
A Borutazó on-line borturisztikai magazin fő küldetése a borá- 
szati, gasztronómiai, illetve borvidéki turisztikai információk 
komunikációja a fogyasztók, borturisták és a szakma szerep-
lői felé.

Hírek Minden, ami a magyar borral, párlatokkal, bor- 
vidéki szabályozással, turizmussal és gasztronómiával  
kapcsolatban napvilágot lát a sajtóban. A belföldi hírek 
 mellett szemlézzük az ide kapcsolódó nemzetközi on- 
line és nyomtatott sajtó termékeit is. Eddig közel  
1.800 hír került fel oldalunkra!

magazin Magazin rovatunkban saját készítésű ri-
portok, beszámolók kapnak helyet. A kezdetektől  
több, mint 160 írásunk jelent meg.

megkÉrdeztük Short riport. Egy kérdést te-
szünk fel és egy tömör válaszban foglaljuk össze a
riportalany mondandóját a témában. Ez egy na-
gyon új tartalmunk, leginkább vélemény, állás-
pont megismerésére használjuk

programajánló Borvidéki, gasztronó-
miai és boros rendezvények, fesztiválok szerte
az országból!

ki-kicsoda? Borászok arcképcsarnoka.
Rendszeresen frissülő tartalommal törekszünk 
a hazai borászok életpályájának a bemutatására.

ajánló Borturisztikai adatbázisunkból fél-
etlenszerű megjelenítéssel borvidéki település-
ek szolgáltatóira hívjuk fel olvasóink figyelmét. 

kiemelt partnerünk Speciális hirdetési 
felület, ahol az adatbázisban szereplő partnerünk-
re fokozottan felhívjuk a figyelmet. 

bortúrák Borvidéki szálláshelyek ajánlatai. 

lexikon Minden, amit tudni kell borról, pálin-
káról és gasztronómiáról.

bornapló Szerkesztőségünk és laptársaink által
kóstolt és értékelt borok bemutatásának helye.



   Borturisztikai 
adatbázis  2013

Médiaajánlat  2013
1. pr cikk (hirdető által biztosított kész anyag): 75.000 Ft+ÁFA/oldal

2. pr cikk (saját készítésű riport, beszámoló fotóanyaggal): 135.000 Ft+ÁFA/oldal + kiszállási költségek

3. rovatszponzoráció (pl.: Hírek rovathoz kapcsolt banneres hirdetés tetszőleges - kerethez igazodó - méretben és 
formában): 175.000 Ft+ÁFA/hét

4. programajánló (elérhetőségek, aktív link és e-mail, program adatok, leírás, logo, vagy fotó): 45.000 Ft+ÁFA/program

5. termékbemutató (termék leírás, logo, vagy fotó, aktív link): 45.000 Ft+ÁFA/termék

7. oldal bannerek:
      - LEADER: 728 x 90 px: 60.000 Ft+ÁFA/hét
      - VERTICAL: 240 x 400 px: 50.000 Ft+ÁFA/hét
      - kreatív készítés: 12.000 Ft+ÁFA/db (statikus), 24.000 Ft+ÁFA/db (animált)

6. hirdetési felületek 

Médiamixek összeállítása és hosszútávú megjelenések esetén egyedi kedvezményeket adunk!

Közel 250 cég szerepel benne szerte az országból. Ezek többsége borászat, borvidéki szállás-, vagy vendéglátóhely, kiseb-

bik része információs iroda, egyéb területen szolgáltatást, kereskedelmet végző vállalkozás. Adatbázisunkban többféle 

megjelenésre nyílik mód, ezek között az eltérés a megjelenített információ mennyiségében (adatok, szöveg hossz, képek 

száma...), illetve további promócióban van (lásd. eseménynaptár, mint belső megjelenés; facebook, mint külső ún. “közösségi” 

promóciós csatorna).

1/1 oldal
760x1020 px

(kifutóval 770x1030 px)

200.000 Ft+ÁFA

1/2 oldal álló
380x1020 px

(kifutóval 385x1030 px)

140.000 Ft+ÁFA

1/3 oldal álló
255x1020 px

(kifutóval 260x1030 px)

90.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal fekvő
760x510 px

(kifutóval 770x515 px)

120.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal fekvő
760x255 px

(kifutóval 770x260 px)

90.000 Ft+ÁFA

Dupla oldal
1520x1020 px

(kifutóval1530x1030 px)

320.000 Ft+ÁFA

CSaláDi csomag
365 napos futamidő

- cégnév
- cím

- elérhetőségek (tel., fax, e-mail, web)
- GoogleMaps térkép márker

- GPS koordináta
- logó

már 100 Ft+áFa/nap*
*éves díj 36.500 Ft+ÁFA 

prémiUm csomag
365 napos futamidő

- Családi csomag tartalma
+

- bemutatkozó szöveg (max. 1000 
karkater)

- fotógaléria (max. 5 kép)

már 200 Ft+áFa/nap**
**éves díj 73.000 Ft+ÁFA 

pro csomag
365 napos futamidő

- Prémium csomag tartalma
+

- bemutatkozó szöveg (+1500 karkater)
- fotógaléria (+ 5 kép)
+ 3 db grátisz cikk/év

a hírek rovatban

már 300 Ft+áFa/nap***
***éves díj 109.500 Ft+ÁFA 



                   Mit nyújt a 
           VIP tagság?
Borászatok, pincészetek, kiemelkedő borvidéki szállás- és vendéglátóhelyek lehetnek 
tagjai a “VIP” Partner klubnak. Ilyen kiemelt partnerünk a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok, 
a Béres Szőlőbirtok, az Oroszlános Borvendéglő, a Patricius Borház, a Vylyan Szőlőbirtok, 
a Polgár Pincészet, a Gere Tamás és Zsolt Pincészete, a Tornai Pincészet, a Garamvári 
Szőlőbirtok... Legújabb együttműködő partnerünk a Matias Borászat.

A “VIP” Partner Klub tagjai azon túl, hogy megjelennek a borturisztikai adatbázisban 
rengeteg ingyenes (hírek, eseménynaptár, facebook támogatással) és kedvezményes (kie-
melt hírlevél, tematikus on-line és digitális kiadványok, PR cikkek, bannerek, ) megje-
lenést vehetnek igénybe. A VIP Partner Klub tagság éves díja 146.000 Ft+ÁFA/év.

1. pr cikk (hirdető által biztosított kész anyag): 55.000 Ft+ÁFA

2. pr cikk (saját készítésű riport, beszámoló fotóanyaggal): 135.000 Ft+ÁFA + kiszállási költségek

3. hírlevél szponzoráció (fejlécben elhelyezett statikus banner): 75.000 Ft+ÁFA

4. hírlevél egyedi arculattal (fejlécben, keretben megjelenő arculati elemek, más hirdetés kizárásával): 125.000 Ft+ÁFA

5. hírlevél különszám (kizárólag a hirdető anyagait, cikkét tartalmazó promóciós hírlevél): 95.000 Ft+ÁFA

6. hírlevél bannerek:
      - 550 (600) x 150 px: 25.000 Ft+ÁFA/alkalom
      - 550 (600) x 200 px: 35.000 Ft+ÁFA/alkalom
      - 550 (600) x 340 px: 45.000 Ft+ÁFA/alkalom
      - kreatív készítés: 12.000 Ft+ÁFA/db (statikus)

7. oldal bannerek:
      - SKY: 920 x 110 px: 60.000 Ft+ÁFA/hét (minden oldalon megjelenik)
      - MEDIUM: 300 x 350 px: 50.000 Ft+ÁFA/hét (minden oldalon megjelenik)
      - NEWS BOX: 430 x 150 px: 35.000 Ft+ÁFA/hét (nyitó oldali megjelenés “Hírek” box alatti kiemelt helyen)
      - VERTICAL: 210 x 350 px: 25.000 Ft+ÁFA/hét (minden oldalon megjelenik)
      - kreatív készítés: 12.000 Ft+ÁFA/db (statikus), 24.000 Ft+ÁFA/db (animált)

8. oldalszponzoráció (pl.: Hírek rovathoz kapcsolt banneres hirdetés tetszőleges - kerethez igazodó - méretben és 
formában): 175.000 Ft+ÁFA/hét

9. Játék (általunk szervezett promóciós játék hírlevél támogatással): 250.000 Ft+ÁFA (max. 1 hónapos lefutás) +nyeremény 
felajánlás

10. programajánló (elérhetőségek, aktív link és e-mail, program adatok, leírás, logo, vagy fotó): 25.000 Ft+ÁFA/program 
megjelenés

11. rendezvények dokumentálását: 5.000 Ft+ÁFA/fénykép + kiszállási költségek (min. 10 kép rendelés), 
vagy 75.000 Ft+ÁFA/rendezvény + kiszállási költségek vállaljuk.

12. Jogdíj: Fenti írások, kreatívok és fényképek teljes jogú átvételével kapcsolatban kérje külön ajánlatunkat!

egyszeri megjelenési díjak az eseménynaptárban:
 1. Alap: 5.000 Ft+ÁFA (Tartalma: Program név, kategória, helyszín, cím, dátum, időpont)
 2. Bővített: 10.000 Ft+ÁFA (Tartalma az eddigi +: szervező, kontakt, tel, fax, e-mail, web)
 3. Leírással: 20.000 Ft+ÁFA (Tartalma az eddigi +: max. 2000 karakter leírás)
 4. Logóval: 25.000 Ft+ÁFA (Tartalma az eddigi +: logó, kép 200x150 pixel jpg formátum)
 5. Egyedi: kérjék árajánlatunkat! (hírlevéllel, beharangozókkal, sajtókampánnyal támogatott megjelenés)

Médiamixek összeállítása és hosszútávú megjelenések 
esetén egyedi kedvezményeket adunk!

Médiaajánlat  2013


