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Megújult a

Szinte hihetetlen, de 25 éve nyitotta meg először kapuit a 
Budapest Borfesztivál. Együtt nőttünk fel a rendszerváltás 
után újjáéledő borkultúrával: támogattuk a kilencvenes évek 
nagyjait, kihagyhatatlan és nemzetközi tömegrendezvénnyé 
váltunk a kétezres évek elején, és rendületlenül segítjük a 
generációváltást napjainkban. A 25. születésnapot új névvel, 
új arculattal, gazdag programmal és számos meglepetéssel 
ünnepeljük!

Várható látogatottság:

35.000 - 45.000 fő 4 nap alatt

A Budapest Borfesztivál látogatói összetételét az elmúlt 
évek alapján az érettebb korosztály alkotja. A teljes látogató 
összetétel statisztikája:

Korcsoport szerinti megoszlás:

Nemek szerinti megoszlás:

Külföldiek szerinti megoszlás:
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I. Print megjelenések

Kiállítói Katalógusban

Megjelenési hely: A Budapest Borfesztivál a rendezvény alatt 
a helyszínen terjesztett  kétnyelvű (magyar-angol) Funzine 
különszáma.

Példányszám: 30 000 db

Méret: álló A5

1/1 oldal 148 x 210 mm + 5-5 mm kifutó

1/1 tükör 132 x 190 mm

1/2 tükör, fekvő 132 x 92 mm

1/2 tükör, álló 66 x 190 mm

1/4 tükör  63 x 92 mm

középső dupla oldal 296 x 210 mm + 5-5 mm kifutó

1/1 oldal

1/1 tükör

1/2 tükör, álló

1/2 tükör, fekvő

1/4 tükör

középső dupla oldal



II. Megjelenés Óriás kivetítőn

Óriás kivetítő a Borfesztivál Koldus kapu felőli főbejáratánál, a 
pénztárakkal szemben.

4 napon át, napi minimum 5 alkalommal, maximum 40 mp-es 
spot lejátszása.

III. Támogatói logó megjelenítése

Logó feltüntetése támogató státuszban a Borfesztivál 
kiadványain, a rendezvény nyomtatott hirdetésein (ahol a méret 
lehetővé teszi), hivatalos weboldalán, sajtó DVD borítóján, a 
támogatói molinókon a Borfesztiválon és kísérő rendezvényein, 
valamint a Borfesztivál nagyszínpadának elején elhelyezett 
támogatói óriásmolinón.

Jótékonysági Borárverés Katalógusban

Megjelenési hely: A Borárverés résztvevőin kívül boraukció 
iránt érdeklődő célközönséghez juttatjuk el.

Példányszám: 1 500 db

Méret: 110 x 220 mm

1/1 tükör, álló

1/2 álló

1/1 tükör, álló 99 x 210 mm + 5-5 mm kifutó

1/2 álló 99 x 105 mm + 5-5 mm kifutó



IV. Online banner megjelenések

Kép alapú bannerek a Budapest Borfesztivál honlapján JPG, GIF 
formátummal.

Időzítés: a banner felületeket heti beosztásban tudjuk 
biztosítani. Egy időszakban, egy felületen legfeljebb 3 banner 
rotálódhat.

Várható AV (Borfesztivált megelőző héten): 30.000

Várható AV (Borfesztivál hetében): 60.000
Ha egyszerre maximálisan 3 banner fut.

Leaderboard 728 x 90 px

Álló 120 x 240 px

Box 300 x 250 px

Header 960 x 90 px

Super Header 1280 x 90 px

Kapubanner felül 1280 x 195 px ; oldalt 160 x 600px

Leaderboard

Álló

Box



Header

Super Header

Kapubanner

V. Megjelenés hírlevélben

A Borkultúra Kft. 15.000 organikusan feliratkozott címére kerül 
kiküldése.

VI. Borfesztivál FaceBook oldala

Játék a Budapest Borfesztivál FaceBook oldalán, ahol a partner 
nyereményt ajánl fel.

Kapcsolat:

 Oláh Rita
 Média, sajtó kapcsolatok

 olah.rita@winefestival.hu


