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Koncepció
 
A SzépségBróker.hu weboldal azzal a céllal született, hogy a szépülni, fiatalodni vágyó nők és férfiak számára részletes szak-
mai felvilágosítást adjon a legújabb és legnépszerűbb esztétikai megoldásokról. Hangulata baráti, de tartalma szakemberek 
(orvos, gyógyszerész) által kontrollált.
 
Az oldal egyediségét jellemzi, hogy látogatói kizárólag e téma köré csoportosulnak, tehát valós és tisztított célcsoporttal 
rendelkezik, ellentétben más, általános női témákat (divat, főzés, család, lélek, kert, stb.) is feldolgozó női oldalak szélesebb, 
de nem téma-specifikus olvasótáborától. Így a laikus nem egy - a sokszor megtévesztő - rövid reklámhirdetés alapján, vagy 
egy céglistából, a specialitások ismerete nélkül, un. “vakon” választhatják ki a számukra megfelelő szakembert, hanem azok 
részletes szakmai önéletrajzuk ismeretében, magabiztosabban dönthetnek.

A Fórum és Blog rovata segítséget nyújt abban, hogy a 
külsejükkel elégedetlen internetezők egymás között mego-
szthassák tapasztalataikat az egyes szépség-kezelések, 
plasztikai műtétek kapcsán, támogatva ezzel egymást a 
legmegfelelőbb kezelés és szakember kiválasztásában.
 
A Képgaléria látványosan demonstrálja az egyes műtétek, 
beavatkozások lehetséges eredményességét, amely a 
legmeggyőzőbb “internetes” érv egy-egy kezelési eljárás, il-
letve szakember kiválasztása során.
 
A TOP listák lehetőséget adnak arra, hogy azok a szakem-
berek és esztétikai kezelések kerüljenek az új látogatók 
fókuszba, akiknek, illetve amelyeknek az aloldalát a legtö-
bben nézték meg előzetesen = NÉPSZERŰBBEK lesznek 
a célcsoport számára – a lista folyamatosan frissül a látog-
atottsági adatok alapján -.

A különböző témakörök rovatai átláthatóvá teszik az egyes 
esztétikai kezeléscsoportokat, egyszerűbb és sikeresebb 
keresési lehetőségeket teremtve ezzel a látogatók számára.
 
A Nyereményjáték lehetőséget nyújt az esztétikai ter-
mékek, szolgáltatások gyors bevezetésére.
 
A különböző témaköröket feldolgozó Hírlevél-rendszer 
célcsoport-specifikus kommunikációt biztosít.

Az elektronikus Szépség Kupon-rendszer segítségével extra költség nélkül emelheti ki az ÚJ, vagy a EGYEDI kezelseit 
követlenül a KONKURENCIA MELLETT, valamint lehetőséget nyújt a kulcsügyfél kezelésre és statisztikai adatok gyűjtésére 
is – amennyiben szakemberként v. szakemberekkel képviselteti cégét a SzépségBróker.hu weboldalán -.



Célcsoport

• 25-60 év között 
• egzisztenciával rendelkező, fizetőképes közép- és felsőréteg (A; B kategória) 
• nők (90%) és férfiak (10%) 
• tanult, vállalkozó kedvű, tudatos, véleményt formáló 
• városi lakosok (95%) 
• márkahűség (70%) 
• magas minőségi igény 
• rendszeresen internetezők

Partnerei a szépségipar szereplői (szakemberek, szakszolgáltatók)

Plasztikai sebészek, bőrgyógyász-kozmetológusok, fogorvosok, kozmetikusok, fodrászok, ill. bármely esztétikai beavat-
kozást, szolgáltatást nyújtó klinikák, rendelők, kozmetikai szalonok, valamint kozmetikai terméket forgalmazó cégek.

A weboldal látogatottsága, népszerűsége

Az oldal népszerűségét azoknak a szépülni, fiatalodni vágyó látogatóknak köszönheti, akik egy-egy konkrét szépség-kulcsszó 
esetén találnak rá a www.szepsegbroker.hu oldalaira. A célcsoport-specifikus látogatók havonta 95 -115 000* oldalt tölt lenek 
le, átlagosan 4* oldalt olvasnak el, s 35%*-uk visszatérő olvasó. Hírlevél adatbázisunkban jelenleg 2765* olyan személy van, 
akik a különböző esztétika beavatkozások után érdeklődnek. 

*2008-as látogatottsági adatok alapján
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Banner I. Első osztályú megjelenés  I. Ár Ft/ Hét  I. Ár Ft/ Hó

 Standard 120x240 pixel 

 Supersize 728x90 pixel nyitólapon + a portál teljes tartalmában

 Central 468x120 pixel

 Box 250x250 pixel nyitólapon + a portál teljes tartalmában

 Billboard 330x247 pixel összes cikk, beavatkozás oldala

 XL Billboard 440x400 pixel összes cikk, beavatkozás oldala

 Pop-up egyedi nyitólapon + összes oldal

nyitólapon + összes rovatoldalon 
(plasztika, bőrgyógyászat stb.) 18 000 Ft 60 000 Ft

45 000 Ft 180 000 Ft

nyitólapon + összes rovatoldalon 
(plasztika, bőrgyógyászat stb.) 30 000 Ft 110 000 Ft

35 000 Ft 120 000 Ft

45 000 Ft 150 000 Ft

60 000 Ft 200 000 Ft

80 000 Ft 250 000 Ft

Banner II. Másod osztályú megjelenés  II. Ár Ft/ Hét  II. Ár Ft/ Hó

 Supersize 728x90 pixel

 Central 468x120 pixel

 Box 250x250 pixel

 Billboard 330x247 pixel

 XL Billboard 440x400 pixel összes cikk oldala

 Pop-up egyedi összes cikk oldala

nyitólapon + 2 rovat cikkei
(plasztika, bőrgyógyászat stb.)

30 000 Ft 140 000 Ft

nyitólapon + 3 rovatoldalon
(plasztika, bőrgyógyászat stb.)

18 000 Ft 60 000 Ft

nyitólapon + 3 rovat cikkei
(plasztika, bőrgyógyászat stb.) 25 000 Ft 90 000 Ft

3 rovat cikkei
(plasztika, bőrgyógyászat stb.)

35 000 Ft 120 000 Ft

45 000 Ft 150 000 Ft

50 000 Ft 160 000 Ft



AKCIÓS BANNER ÁRAK!

Új megrendelőinknek 10% árengedményt adunk! 
 
Folyamatos megrendelés: 
Min. 6 hónap előfizetés esetén 25%; 
Min. 1 év előfizetés esetén 40% engedménnyel veheti igénybe médiafelületünket! 
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Banner III. Harmad osztályú megjelenés  III. Ár Ft/ Hét  III. Ár Ft/ Hó

 Supersize 728x90 pixel

 Central 468x120 pixel

 Box 250x250 pixel

 Billboard 330x247 pixel

 XL Billboard 440x400 pixel

 Pop-up egyedi

1 rovat cikkei
(plasztika, bőrgyógyászat stb.)

20 000 Ft 75 000 Ft

1 rovatoldalon
(plasztika, bőrgyógyászat stb.)

8 000 Ft 25 000 Ft

egy testtájék beavatkozásainak oldalai, vagy 
1 rovat összes cikke 18 000 Ft 60 000 Ft

egy testtájék beavatkozásainak oldalai, vagy 
1 rovat összes cikke

22 000 Ft 80 000 Ft

egy testtájék beavatkozásainak oldalai, vagy 
1 rovat összes cikke

30 000 Ft 100 000 Ft

egy testtájék beavatkozásainak oldalai, vagy 
1 rovat összes cikke

32 000 Ft 110 000 Ft



Egyéb megjelenések

A feltüntetett árak nettó árak.
Az árak 2010. 12. 31-ig érvényesek!

Megrendelését az alábbi elérhetőségeken jelezheti.
A Megrendelő lapot az Ön által megadott E-mail címre kiküldjük.

Dr. Szabó Judit Anna
gyógyszerész

Szépség Bróker
Mobil: 06 30 985 6602

Email: szabo.judit@szepsegbroker.hu 
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Megjelenés típusa Megjelenés  Ár Ft/ egység

 PR cikk egyedi aloldal 1 év

 Nyereményjáték + PR cikk PR cikk egyedi aloldalon + nyereményjáték

 Hírlevél
hírlevél + PR cikk aloldal 1 évre 1 alkalom

hírlevél max. 4 sor 1 alkalom

 Mennyiségi 
egység

65 000 Ft

pr cikk 1 év 
nyj. 1 hónap

65 000 Ft +
50 000 Ft 

értékű 
nyeremény

100 000 Ft

40 000 Ft


