
MÉDIAAJÁNLAT
2020

www.rosalia.hu

9. Rosalia Fesztivál
Rosé és Pezsgő Liget

2020. május 15 – 17.

Városliget



MÉDIAAJÁNLAT

A Rosalia elsősorban – de nem kizárólag – a rosé, 
gyöngyöző, habzó és pezsgő borokat középpontba 
helyező gasztrokulturális rendezvény. Szakmai célja 
egyrészt kifejezetten ennek a termékkategóriának, 
másrészt a tágabb értelemben vett borkultúrának a 
népszerűsítése. Kulturális célja, hogy igényes, minőségi 
szórakoztatást, felszabadult kikapcsolódást és 
könnyed ismeretterjesztést nyújtó rendezvényként a 
szabadtéri fesztiválszezon népszerű, nagy várakozással 
övezett nyitóeseménye legyen.

A fesztivál közönsége elsősorban a 20 és 45 év közötti, 
közülük is főleg az átlagosnál magasabb vásárlóerejű, 
magasabb iskolai végzettségű, a borok, gasztronómia, 
egészséges életmód és kultúra iránt az átlagosnál 
jobban érdeklődő rétegekből áll. Bár a rendezvény 
ingyenes, a borkóstoláshoz logózott poharat kell 
vásárolni, ami segít a közönség szűrésében. A Ligetbe 
költözéssel sikerült megtartanunk az eredeti közönség 
jelentős részét, illetve új, hasonló szociális-demográfiai 
jellemzőkkel bíró közönséget is megszólítanunk.

A FESZTIVÁLRÓL

ADATOK A FESZTIVÁLRÓL

KAPCSOLAT

CÉLCSOPORT

LÁTOGATÓI ÖSSZETÉTEL

3 napos nyitvatartás

30 000 látogató

„Pohárjegy” ára:
1 800 Ft

Fesztivál időpontja:
2020. május 15-17.

62 % női látogató
38 % férfi látogató

88 kiállító

fiatal és prime age 
korosztályból

visszatérő vendégnek 
tekinthető

szerint a fesztivál 
kiváló

70 %

55 %

78 %

Személyre szabott szponzori és médiaajánlatunkért, valamint részletes tájékoztatásért keresse 
kollégánkat.

Média, sajtókapcsolatok:
Oláh Rita
+3620-4744-161
olah.rita@borkulturakft.com

Magyar Szőlő- és Borkultúra Np. Kft.
1124 Budapest, Somorjai utca 21.
www.aborfesztival.hu
+36-1-203-85-07
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ROSALIA FESZTIVÁL KATALÓGUS

PRINT

1/1 oldal
105 x 148 mm
kifutó: 5-5 mm

2/1 oldal
210 x 148 mm
kifutó: 5-5 mm

A6 méretű kialakítás

1/5 felület az infoboxon

10 000 példányszámú

Rosalia látogatói
kapják a kóstolópohárral együtt

Infobox mérete:
1 m x 2 m

LEADÁSI PARAMÉTEREK

300 dpi, CMYK, tif/pdf formátum,
Felület csak egész  

oldalakban vásárolható.
Leadási határidő: 2020. április 24.,

Kapcsolat: olah.rita@borkulturakft.com

HELYSZÍNI MEGJELENÉS

Lehetőség van a fesztivál területén elszórva 5 különböző, de frekventált helyre felállított 4 oldalú 
információs oszlopon felület vásárlásra.

MEGJELENÉS A ROSALIA FESZTIVÁLON FELÁLLÍTOTT INFOBOXON
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ÓRIÁS KIVETÍTŐ A SZÍNPAD HÁTOLDALÁN

ÓRIÁS KIVETÍTŐ

TÁMOGATÓI LOGÓ

3 napon át

minimum 

5 alkalom naponta

maximum 

40 mp-es spot lejátszása

 

60-70 különböző felületen

LEADÁSI PARAMÉTEREK

mpeg2 / avi / mp4 formátum,  
16:9-es képarányban,  

Leadási határidő: 2020. május 5., 
Kapcsolat: olah.rita@borkulturakft.com

Logó feltüntetése támogató státuszban a Rosalia kiadványain, a rendezvény nyomtatott hirdetésein 
(ahol a méret lehetővé teszi), hivatalos weboldalán, a támogatói molinókon a Rosalian és kísérő 
rendezvényein, valamint a Rosalia színpadának elején elhelyezett támogatói óriásmolinón.

20 000 fő elérés

MEGKÜLÖNBÖZTETETT FIGYELEM KIEMELT PARTNEREINKNEK

800 000 fős elérés
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KÉP ALAPÚ BANNEREK A BORFESZTIVÁL HONLAPJÁN

ONLINE

Kép (jpg, gif) formátummal. Időzítés: a banner felületeket heti 
beosztásban tudjuk biztosítani. Egy időszakban, egy felületen 
legfeljebb 3 banner rotálódhat.

Super leaderboard
desktop: 970 x 250 px

Half page
desktop: 300 x 600 px

Leaderboard
desktop: 970 x 90 px

Roadblock
desktop: 640 x 360 px

Medium rectangle
desktop: 300 x 250 px

Full page layer
desktop: 970 x 550 px

35 570  
egyedi látogató 
kampányidőszakban

129 282  
oldalletöltés 
kampányidőszakban
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MEGJELENÉS HÍRLEVÉLBEN

eDM, banner és cikk formájában. Igényes vizuális kialakítás, reszponzív megjelenítés.

11 000 email címre

4 800 követő

16 000 visszaigazolt érdeklődő

200 000 fő elérés

330 000 fő elérés

ROSALIA FESZTIVÁL HIVATALOS FACEBOOK OLDALA

BORFESZTIVÁL FACEBOOK ESEMÉNY OLDALA

Megjelenés 1 db támogatott poszttal (kreatív, pár sor szöveg, esetleg landing page).

Megjelenés 1 db támogatott poszttal (kreatív, pár sor szöveg, esetleg landing page).

LEADÁSI PARAMÉTEREK

A kreatív png / jpg, egyébként pedig az adott 
poszttípusra vonatkozó Facebook irányelveknek 

megfelelően.  
Kapcsolat: olah.rita@borkulturakft.com

LEADÁSI PARAMÉTEREK

A kreatív png / jpg, egyébként pedig az adott 
poszttípusra vonatkozó Facebook irányelveknek 

megfelelően.  
Kapcsolat: olah.rita@borkulturakft.com

ONLINE

3x hetente
kimagasló 
megnyitási arány

30 %
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