
2022-ES MÉDIAAJÁNLAT

WWW.FERFIHAJ.HU

Ha stílusosan szeretne hirdetni!



Online tematikus magazinunk, nem meglepő módon azok számára nyújt
izgalmas olvasmányokat, akik érdeklődnek a férfihaj, a férfi arcszőrzet
karbantartása, trendjei, igényes megjelenése iránt.

2020 elején indult magazinunk. Ez idő alatt dinamikus fejlődésünknek,
folyamatos tartalomgyártásunknak és szakértő marketingünknek
köszönhetően egyre növekvő, aktív olvasótáborral rendelkezünk.

Célközönségünk, a magazin témájából adódóan kifejezetten igényes
férfiak, valamint barberek, fodrászok. Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen
igényes és kellemes társaság kezd kialakulni a weboldalon.

Jövőbeni terveink között szerepel a további intenzív és igényes tartalom
gyártás, valamint szeretnénk jelenlétünket erősíteni a közösségi
médiákban is.

A Férfihaj.hu-ról

TÖRTÉNETÜNK
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AZ IGÉNYES FÉRFIAK
SZÁMÁRA SZERETNÉNK

IRÁNYTŰ LENNI A
STÍLUSOS, IGÉNYES ÉS
VONZÓ ARCSZŐRZET
NAGYKÖVETEKÉNT!

Küldetésünk:



Néhány infó olvasóinkról!

CÉLKÖZÖNSÉGÜNK

Olvasóink több mint 80%-a férfi. Ez nagyon jó hír, mivel célzottan
tudjuk elérni a férfiakat, és így látható, hogy a kifejezetten nekik szánt
tartalom eléri a kívánt célcsoportot.

Legtöbb olvasónk (kb. 46%) Budapestről látogatja meg magazinunkat.
Ezen kívül a nagyobb városok a jellemzőek a látogatók szempontjából
(Debrecen, Szeged, Miskolc, stb.)

Életkori összetételük alapján elmondható, hogy a marketing
szempontból főbb célcsoportok teszik ki a látogatók nagy részét.
Legtöbben (kb. 40%) a 24-35 éves korosztályból látogatják az oldalt,
de szép számmal vannak 45 év felettiek is az oldalunkon. Így a
diverzitás itt is megfigyelhető.

Ami pedig a legfontosabb: látogatóink valóban igényes férfiak.
Igényesek magukra, a megjelenésükre és ezért hajlandóak is fizetni.
Amennyiben az Ön terméke/szolgáltatása ideális célcsoportja
egybeesik a magazinunk közösségével, akkor érdemes kipróbálnia a
megjelenési lehetőségeinket a www.ferfihaj.hu oldalon.



Együttműködési lehetőségek
Médiaajánlatunk

Blogbejegyzés Banner Támogatás
Jelenjen meg, örök érvényű

blogbejegyzésként blogunkban. A
bejegyzést megírjuk, megjelenítjük

az Ön linkjét is (SEO), Önnek
semmit sem kell tennie.

Ha kampányszerűen szeretne,
gyorsan komoly eredményeket

elérni, vagy csak szeretne kitűnni
az oldalon, akkor korlátozottan
lehetőség van bannerhirdetés

megjelentetésére.

Amennyiben igazán szimpatizál
magazinunk filozófiájával,

támogatást is elfogadunk, ennek
részleteiről érdeklődjön!

Köszönjük!



HIRDETÉS-
FELVÉTEL 2364 Ócsa,

Bajcsy-Zsilinszky u.108.

Levelezési cím
info@ferfihaj.hu

E-mail-cím

+36 30 362 1125

Telefonszám

KERESSEN
MINKET

BIZALOMMAL,
HA KÉRDÉSE

VAN!


