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AUTÓSPORT ÉS FORMULA MAGAZIN
Magyarország motorsport magazinja 
– 9000 nyomott és 6000 eladott példány, 
remittenda utóterjesztés

pdf-verziók: http://mmtp.hu/afm/
felhasználónév: formula | jelszó: Formula69

SZÁGULDÁS ÉS CIRKUSZ 
+ AUTÓSPORT ÉVKÖNYV
F1-es és autósportos 
évösszefoglaló könyvsorozat 
– 10 000 nyomott példány

pdf-verziók: http://mmtp.hu/konyvek/
felhasználónév: formula | jelszó: Formula69

FORMULA PODCAST
Hetente jelentkező adás nemzetközi sztárvendégekkel, 
F1-es pilótákkal, hazai versenyzőkkel

hallgatható:
https://formula.buzzsprout.com/

FORMULA.HU
Magyarország legnagyobb motorsport weboldala 
– napi 40 000 egyedi látogató

web: 
www.formula.hu

AUTÓSPORT ÉS 
FORMULA MAGAZIN,
ÉS MOTORSPORTHÍRADÓ
Televíziós műsorok minden hónapban 
a SPÍLER TV, a FIX TV és több vidéki televízió
műsorán 30-30 percben (ismétlésekkel, promókkal) 

legutóbbi adások: 
https://formula.hu/tv

TOP50 MAGYAR 
AUTÓVERSENYZŐ GÁLA
Exkluzív gálaest a legjobb  
hazai autóversenyzők 
adott évi rangsorának bemutatására,  
nemzetközi sztárpilótával, nagy médiafigyelemmel 

bővebb információk: 
https://formula.hu/top50

2020

FACEBOOK
Magyarország legnagyobb  
motorsport rajongói oldala – 147 000 követő 

facebook: 
www.facebook.com/formula.hu/
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Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező, XXII. évfolyamában 
járó motorsport szaklapja a maga területén a legolvasottabb   
nyomtatott kiadvány. Több tízezer emberhez jut el,  
így  tulajdonképpen a legnagyobb „klub”, mely havonta  
látja el  információkkal a benzingőz szerelmeseit.

Az újság meghatározó részét a száguldó cirkuszra vonatkozó tartalom teszi ki, de 
minden számában helyet kap a többi csúcskategória, azaz a WRC, a MotoGP és a 
WTCC is. A sztárokkal, a csapatok vezetőivel készült exkluzív interjúk, a helyszíni 
tudósítások, a háttéranyagok, a történelmi visszatekintések, és a különleges fotók 
soha nem hiányoznak, emellett a kiadvány többoldalas összeállítás szerepel a 
szériák történéseiről, legismertebb arcairól. 

A magyar versenypályákról a két legnépszerűbb szakág, a rali és a ralikrossz sze-
repel a legtöbbet, de emellett a lap az autós gyorsasági bajnokság, a tereprali, a 
gokart, az autókrossz, illetve a motokrossz, a quad és a motoros gyorsasági baj-
nokság futamaival is kimerítően foglalkozik. 

Az Autósport és Formula Magazin terjesztett példányainak száma 9000. Az újság 
ára 995 Ft, de az előfizetők jelentősen olcsóbban juthatnak hozzá, utóbbiak aránya 
magas. 

A Formula-1, a WRC, a MotoGP és a WTCC és a többi jelentős széria a technikai 
sportok csúcskategóriáját jelentik, melyek az egész világon vonzzák a motorspor-
tok rajongóit, ehhez igazodik kiadványunk megjelenése. A lap kiváló minőségben, 
60 grammos LWC belíveken, borítója 135 grammos fóliázott műnyomó papíron 
készül, kötése ragasztott, oldalszáma minimum 100 és 164 oldal között változik. 

A magazin nem csak írásaival, hanem különleges, egyedi designjával is igyekszik 
bemutatni a pályák sodró lendületű, színes világát, s törekszik arra, hogy tükrözze 
a dinamizmust, a megbízhatóságot, a pontosságot, a tökéletességet. Ezt az ex-
kluzív megjelenést kihasználva kíván érvényesülni a lappiacon és megnyerni a mo-
torsport iránt érdeklődő olvasók kegyeit. 

A kiadó az Autósport és Formula Magazin célcsoportjának elsősorban azokat a 
rajongókat tekinti, akik életkortól, jövedelmi kategóriától, iskolázottságtól és lak-
helytől függetlenül különösen nagy érdeklődést tanúsítanak a technikai sportok 
világában megszokott, valamint a lap által közvetített innovatív és csúcstechnoló-
gia iránt. Kiadónk - magazinba befűzött kérdőív segítségével – 2019-ben felmérést 
végzett az olvasói összetétel feltérképezésére, melyből kiderült, hogy az átlagos 
AFM-olvasó férfi, érettségizett és városban lakik. A vizsgálat kimutatta azt is, hogy 
az autósport iránti elkötelezettség általában nem egyéni, hanem családi szen-
vedély, így a női rajongók száma sem elhanyagolható.
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Kiadja: Formula Press Kft.

Megjelenik: kéthavonta

Terjesztés: országos (Lapker Rt. és a kiadó)

Terjedelem: 116 oldal

Ár: 995 Ft

Nyomás: rotációs ofszet (60 g – belív), íves ofszet lakkozva (135 g – borító)

Vágott/kifutó/tükör méret: 210×297 • 216×302 • 183×270 mm

Anyagleadás e-mailen: jpg vagy pdf formátumban, 300 dpi felbontással

PR-cikkek közlését 
a fenti árak 80%-án 
vállaljuk.

Az árak  
elektronikusan 
leadott anyagokra 
vonatkoznak  
és az áfa-t nem 
tartalmazzák. 

 Megrendelés: megjelenés előtt 3 héttel.  
Anyagleadás: megjelenés előtt 2 héttel.  Leadási határidőn 
belüli lemondás esetén a kiadó a megrendelés 50%-át 
kiszámlázza.

 MEGNEVEZÉS  | MÉRET (MM) | ÁR (FT)

 Borító 4. | 210 × 297 | 740 000,-

 Borító 2-3. | 210 × 297 | 590 000,-

 1/1 | 210 × 297 | 490 000,-

 1/2 fekvő | 183 × 132 | 270 000,-

 1/2 álló | 89 × 270 | 270 000,-

 1/3 álló (keretes) | 57 × 270 | 190 000,-

 1/3 álló (kifutó) | 71 × 297 | 190 000,-

 1/4 fekvő | 183 × 63 | 120 000,-

 1/4 álló | 89 × 132 | 120 000,-
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Az ország motorsport-rajongóinak legnépszerűbb  
weboldala, a Formula.hu 2002-ben indult, mai formáját  
és dizájnját pedig egy átfogó megújulás és tartalmi  
bővítés után 2014-ben nyerte el. 

A szájt átlagos egyedi látogatószáma napi 40 ezer fő, amely versenyhétvégeken, az 
azt követő napokon, illetve a magyar szereplők vagy a Hungaroring szempontból 
kiemelten fontos események (WTCC, Kamion-Eb, stb) eseményei kapcsán jelen-
tősen megugrik, ilyenkor a 60–80 ezer olvasót is átlépi. 

Egy átlagos hónapban az oldalletöltések és egyedi oldalmegtekintések száma több 
mint 4 millió, a látogatók közel felét a 25 és 44 év közötti korosztály teszi ki. 

A Formula.hu elsődleges profilját a Formula-1 legfrissebb hírei, háttéranyagai és 
elemzések alkotják, de rendszeresen beszámol a legfontosabb nemzetközi széri-
ák, mint a MotoGP vagy WRC történéseiről. 

Az oldalon egyedülálló módon fontos szerepet kapnak a hazai bajnokságok, első-
sorban a rali, az autós gyorsasági és a ralikrossz szakág eseményei, de nem hiá-
nyoznak a gokart, az autókrossz, a tereprali, a drift és drag beszámolói sem. 

A 2014-es megújulás során mutatkozott be a népszerű Parc Fermé rovat, ahol 
könnyed, gyakran humoros tartalmak és érdekességek találhatók. Ugyancsak 
ekkor került a Formula.hu repertoárjába a Formula–1 és az autósport múltjára 
visszatekintő Retro, valamint a versenyzők magánéletét fókuszba helyező Bulvár 
szekció. A Galériák kattintásszáma rendre csúcsokat dönt. 

Az oldal elsődleges profilja a sport, de annak sem 
kell máshol keresgélnie, aki az autóipar aktuális 
történéseiről vagy a közlekedésről akar képet kapni: 
az Autó rovatban megtalálhatók a legfontosabb 
hírek, újdonságok, érdekességek, és az autótesz-
tek sem hiányoznak. 

A formula.hu forgalmát évek óta auditálja a ma-
gyar internetes oldalak hivatalos mérőpartnere,  
a Gemius is. A forgalmi adatok a www.dkt.hu 
oldal is elérhetőek.
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 ÉLETKOR 

 18-24 | 11%

 25-34 | 27%

 34-44 | 21%

 45-54 | 20%

 55-64 | 11%

 65- | 10%

 NEM 

 férfi | 70%

 nő | 30%

 LAKÓHELY SZERINT 

 Magyarország | 85%

 Budapest | 44%

 Pest megye | 10%

 ESZKÖZ 

 mobil | 77%

 asztali gép | 20%

 tablet | 3%

A 2020. április és 2021. március közötti időszak 
oldalmegtekintéseinek vizsgálata 
FORRÁS: GOOGLE ANALYTICS

 április | 2,6

 május | 3,0

 június | 2,7

 július | 6,2

 augusztus | 4,6

 szeptember | 5,7

 október | 4,7

 november | 5,6

 december | 4,9

 január | 3,4

 február | 2,4

 március | 3,1

(az adatok millióban értendők) 
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 Formátum | Elhelyezés | Megjelenés | Listaár (Ft)

 Magnum banner (728x90) | oldal felső része | 1 hét | 100.000

 Billboard banner (300x250, 250x250) | jobb hasáb | 1 hét | 100.000

 Mini skyscreaper banner (120x180) | jobb sáv | 1 hét | 20.000

 Billboard banner (468x60) | cikkoldal | 1 hét | 30.000

 Extra magnum (728x120) | oldal felső része | 1 hét | 125.000

 Felugró főoldali banner | nyitóoldal közepe | 1 hét | 140.000

 Kapu hirdetés | felső rész jobb és bal oldallal | 1 hét | 120.000

 Formátum | Elhelyezés | Megjelenés | Listaár (Ft)

 Egyszerű szponzorcsík  | oldal felsőrész | 1 hónap | 250.000

 Portálszponzoráció (szponzorcsík + „kapu”)  | teljes oldal  | 1 hónap | 400.000

 Programajánló box szponzoráció  | jobb felső rész | 1 hónap | 200.000

 Interstitial  | oldalak betöltése előtt    | 200.000

„Óra-szponzoráció”  | oldal felső része  | 1 hónap  | 200.000

 Formátum | Elhelyezés | Megjelenés | Listaár (Ft)

 Képes ajánló  | oldal középső része | 1 hét  | 30.000

 Szöveges link  | jobb oldali hasáb  | 1 hét  | 10.000

 PR-cikk (egy hét címlapi kiemelés)  | oldal felső harmada  | 1 hét  | 60.000

IDŐALAPÚ MEGJELENÉSEK ÁRAI 

SZPONZORÁCIÓS MEGJELENÉSEK ÁRAI 

SPECIÁLIS MEGJELENÉSEK

KAPCSOLAT, MEGRENDELÉS:
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A Formula.hu Facebook-oldala közel 150 000 követőjével 
az egyik legnagyobb autósportos közösségi felület  
Magyarországon, napi több tucat poszjával kimeríthetetlen 
tartalmat szolgáltat a sebesség szerelmeseinek.

A bejegyzésekhez fűződő aktivitások száma havi 1,5 millió, és nem ritkák a százez-
res elérések, illetve a több tízezres interakciók sem. 

A rajongók 28%-a nő, 72%-a férfi, a követők körében ez az arány ugyanennyi, az 
aktív felhasználók körében a mérleg még inkább a férfiak felé billen.

A Formula.hu Facebook-oldala mellett kiadónk több csoportot is üzemeltet a spe-
ciális érdeklődésű rajongók kedvéért, melyekben csak bizonyos tartalmakat tud-
nak követni. Ezek közül a legjelentősebbek:

 Formula Aréna

 Formula MotoGP

 Formula Girls

 Formula Retro

 Formula Podcast
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 MEGJELENÉSI 
 LEHETŐSÉGEK:

 Reklámposzt

 Hirdetett poszt

 Játék

(A részletekről érdeklődjön  
a megadott kapcsolatokon.)

Elérés:
www.facebook.com/formula.hu
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A #FormulaHUPodcast az Autósport és Formula Magazin  
és a formula.hu Forma-1 témájú, kirobbanó sikerű podcast 
műsora, amely 2020 márciusa óta heti egy vagy több adásban 
dolgozza fel az F1 színfalak előtti és mögötti történéseit.  

A produkció állandó stábját Bethlen Tamás főszerkesztő, Gellérfi Gergő motor-
sport-szakíró és Mészáros Sándor, az egyetlen állandó Formula–1-es akkreditáci-
óval rendelkező hazai újságíró alkotja. 

Az adásban története első éve során olyan sztárvendégek szólaltak meg, mint az 
F1 több világbajnoka, így Nelson Piquet és Jacques Villeneuve, a száguldó cirkusz 
több aktív versenyzője (Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi, Romain Grosjean), a régi 
idők legendái (Jarno Trulli, Jean Alesi, Gerhard Berger, Takuma Sato, Baumgartner 
Zsolt), zseniális csapatfőnökök (Eddie Jordan, Otmar Szafnauer, Günther Steiner), 
a híres pályaépítő, Hermann Tilke, vagy épp az AC/DC énekese, Brian Johnson.

A podcast elsősorban a Spotify és a YouTube lejátszófelületein érhető el, de tucatnyi 
más online platformon is jelen van. A saját rajongóbázissal és Facebook-csoporttal 
rendelkező műsor első évfolyama alatt hozzávetőlegesen félmillió letöltést ért el.
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 MEGJELENÉSI 
 LEHETŐSÉGEK: 

 Főtámogatói státusz

 Támogatói megjelenés

 Reklámszpotok elhelyezése

(A részletekről érdeklődjön  
a megadott kapcsolatokon.)
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Az Autósport és Formula Magazin 2015 óta  
a tévéképernyőkön is megjelenik.   

A saját gyártásban készülő, 30 perces magazinműsorok nyomon követik a nemzet-
közi és hazai versenyélet fontos mozzanatait, valamint háttérinformációkat kínál-
nak az autósport világából, helyszínen és stúdióban forgatott anyagokkal, köztük 
minden adásban egy meghívott vendéggel készült stúdióbeszélgetéssel. 

Az AFM havonta egy premieradással szerepel a TV2 Média Csoporthoz tartozó Spíler1 
műsorán (egy ismétléssel ezen a csatornán és kettővel a Spíler2 TV-n), valamint 
eltérő tartalommal, Motorsporthíradó néven a FIX TV, a Balaton TV, a Szeged TV és 
a Veszprém TV-n. 

A havi két műsor utólagosan egyben és riportonként is megtekinthető az Autósport 
és Formula Magazin YouTube-csatornáján. 
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 MEGJELENÉSI 
 LEHETŐSÉGEK: 

 Főtámogatói státusz

 Támogatói megjelenés

 Reklámszpotok elhelyezése

(A részletekről érdeklődjön  
a megadott kapcsolatokon.)
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Kiadónk komoly könyvkiadási tapasztalat birtokában  
vállalkozott két hiánypótló évvégi kötet megjelentetésére  
a múlt évtized derekán.  

A 2013 óta megjelenő Száguldás és cirkusz a Formula–1 aktuális szezonjának ösz-
szegzése mellett évről évre a jövőbe is előretekint, míg a karácsonyi könyvszezont 
2015 óta színesítő Autósport évkönyv immáron több mint 70 magyar és nemzetközi 
autós széria éves történéseit tekinti át. 

A királykategória szezonjainak minden fontos szereplőjét és eseményét sorra vevő 
Formula–1-es évösszefoglalónk rangját mi sem jelezhetné jobban, mint hogy az 
előszavakat és köszöntőket az elmúlt években a nemzetközi motorsport olyan 
nagyságai jegyezték, mint Jean Todt, Alain Prost, Toto Wolff, Felipe Massa, Romain 
Grosjean vagy épp Pierre Gasly, míg az Autósport évkönyv egyik legfontosabb sajá-
tossága, hogy e kötetből értesülhetnek a rajongók először az év 50 legjobb autóver-
senyzője szavazás végeredményéről.

 MEGJELENÉSI 
 ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK:  

 Főtámogatói státusz

 Támogatói megjelenés

 Hirdetések

 PR-cikkek

 Kötetek vásárlása 
 kedvezménnyel, 
 egyedi borítóval

(A részletekről érdeklődjön  
a megadott kapcsolatokon.)
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A szezon végi, patinás helyszíneken megrendezett  
díjátadó 2017 óta megkerülhetetlen eseménye  
a magyar autósportéletnek, s már a külföldi sajtóban is  
van visszhangja. 

A könyvbemutatókkal egybekötött gála az Autósport évkönyvvel együtt felfedi a 
szerkesztőség és szakértők által összeállított TOP50-es listát az adott autósport-
szezonban legjobban teljesítő magyar versenyzőkről, a színpadon pedig a díjá-
tadókra is sor kerül.

A színes betétprogramokkal tarkított esemény rendszeresen egy a nemzetközi 
autósportéletben is jól ismert sztárvendég jelenlétével zajlik, így részt vett már a 
gálán Jean Alesi, Jean-Louis Schlesser és Bernd Mayländer is. 

A magyar versenyzők között is hamar presztízskérdéssé vált a TOP50 szavazáson 
elért helyezés, illetve a díjátadón mint az adott év motorsportünnepén való szemé-
lyes megjelenés.
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 MEGJELENÉSI 
 LEHETŐSÉGEK: 

 Főtámogatói státusz

 Támogatói megjelenés

 Termékek, versenyautók kiállítása

 Vendégek, partnerek meghívása

(A részletekről érdeklődjön  
a megadott kapcsolatokon.)
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