


a hírek forrása_



A piac változik, 
mi maradunk

Erős közéleti,
szórakoztató és

sporttartalommal
a tömegek napi 

tájékozódását
segíti

A legnagyobb
példányszámban

eladott napilap

20 éve a legolvasottabb napilap

Közel 3 évtizede
a piacon_

46% piaci 
részesedés

A híroldalak élmezőnyében -

11 hónapja őrzi elsőségét a hírsite 
szegmensben - napi látogatók 
tekintetében 

Forrás: Matesz gyorsjelentés 2022/Q2, NOK 2021/3,4 – 2022/1,2 Kantar Hoffmann – M-Meter, Adex – Kantar Hungary Kft.

Hangvétele
markáns és
szókimondó



print_ online_

78 097
_aktívan 
vásárolt 
átlagpéldány-
szám*

1 013 03 RU
_napi átlag-
látogató***

2 827 778 PV
_napi átlag-
oldalletöltés***

1 200 000
_olvasó/nap

570 455
_olvasó**

813 600+

54 200+

63 100+

Követők:

Forrás: *Matesz gyorsjelentés 2022/Q2 (Blikk+Vasárnapi Blikk) ,** NOK 2021/3,4 – 2022/1,2 Kantar Hoffmann – M-Meter (Blikk+Vasárnapi Blikk), 

*** Forrás: DKT e.Gemius 2022/Q3 napi átlag; Social adatok: 2022.10.18. adatok alapján, Márka elérés: Ringier saját adat

print + 
online



A Blikk-olvasók és a Blikk.hu-látogatók érdeklődési 
köre kiemelkedik az alábbi témákat illetően*:

Főbb olvasói/látogatói 
érdeklődési körök_

74%
70%

Főzés, receptek

62%
64%

Turizmus

60%
59%

Vásárlási tippek,

tanácsok

57%
58%

Ingatlan, építkezés,

felújítás

*Forrás: NOK-TGI 2021/3-4 – 2022/1,2/ Kantar Hoffmann – M-Meter

76%
74%

Lakás, otthon, kert

78%

80%Egészségügy,  

egészséges életmód

73%
73%Környezetvédelem,

zöldügyek



Jelentős hirdetési
potenciál_

Főbb olvasói/látogatói életstílus-állítások
a Blikk-olvasók és a Blikk.hu-látogatók szerint

61%

62%

62%

61%

Vadásznak az 

alkalmi vételre

55%

Szeretnének új 

terméket kipróbálni

59%

62%

Mindig figyelnek a 

különleges ajánlatokra

A legkedvezőbb árat 

keresik vásárláskor

*Forrás: NOK-TGI 2021/3,4 – 2022/1,2 Kantar Hoffmann – M-Meter

Mindig felhasználják 

a kuponokat és az 

utalványokat

(Blikk 78%, Blikk.hu 79%)

Szívesen vásárolnak olyan cégek 

termékeiből, amelyek valamit 

visszaadnak a

társadalomnak is

(Blikk 57%, Blikk.hu 55%)

Hajlamosak kitartani a 

megkedvelt márkák mellett 

(Blikk 73%, Blikk.hu 74%)

Szeretnek új 

élelmiszereket kipróbálni 

(Blikk 55%, Blikk.hu 58%)

52%



Több, 
mint napilap_

Heti melléklet -
Blikk Tv, Rejtvény

Havi melléklet -

Blikk Extra



Blikk-ügyek_

-

Több, mint egy egyszerű sorozat. 

Kiemelten foglalkozunk olyan témákkal,

amelyeknek komoly társadalmi

jelentősége is van. Korábbi témáink az 

építőipari visszaélésekkel foglalkozó, 

valamint az állatvédelmi sorozat. 

A Blikk-ügyek jelenlegi témája a Rezsi-

ügyek, melyek kapcsán szakértőket 

szólaltatunk meg a témában, segítséget 

nyújtva ezzel olvasóinknak.



Blikk 
újdonságok_

2022. október 18-tól Blikk Retró sorozatot indítottunk útjára.

Sorra vesszük a legemlékezetesebb évfordulós újságcikkeket

a lap teljes történetéből és napról napra felidézünk egyet.

Mára már közel 10 ezer címlapsztorink van, s bőven találunk

közöttük feleleveníteni valót.

A szerkesztőség ajánlásával összeállított limitált darabszámú

tematikus csomag a Blikk olvasóinak. Például: Cica box,

Kutya box, Superman box.

Csatlakozási lehetőséget biztosítunk hirdető partnereinknek,

amennyiben valamely tematikus box felkeltette figyelmét.

Aktuális box tematikáinkról érdeklődjön kapcsolattartójánál!



Videós 
formátumok_

Interjú azokkal, akiknek 

a kezében volt az ország 

sorsa. És most? Előkerít-

jük őket, hogy megmutas-

suk, mi történik, miután a 

politikus újra „emberré” 

válik!

Talkshow sztárokkal, ahol 

még a műsorvezető is 

sztár.Titkok, amiket egy  

újságírónak sosem árul-

nának el, de neki igen.

Ott vagyunk, ahol az
események történnek. 

Sőt, az is előfordul, hogy 

az esemény jön hozzánk! 

Minden témában képben 

vagyunk.

Mindenki által ismert 

ikonikus hangok. A szink-

ronszínészektől a metró 

utastájékoztatójáig. Meg-

mutatjuk az arcot a hang 

mögött.



Kreatív és hatékony 
hirdetői megoldások_

Mit is jelent 2021-ben a 

digitális világ és hogyan 

használjuk annak eszközeit, 

vívmányait? (print + online)

A Covid-krízis utáni üzleti 

megerősödéshez szuperked-

vezményes hirdetési csoma-

gokat ajánlottunk jelenlegi 

és potenciális KKV hirdetési 

partnereinknek

(print + online)

FENNTARTHATÓSÁG
Kiadónk célul tűzte ki, hogy 

működésében és a portfóliója 

teljes bevonásával támogassa 

az ENSZ által kidolgozott fenn-

tartható  fejlődési  célokat 

(print + online)



Mindenhol 
ott vagyunk_

Hősök vagytok!

Szurkolói terasz

Mikulásfutás

Nyereményjátékok



Első kézből, 
hitelesen_
Mert akkor is Blikket olvasol, 
ha nem is Blikket olvasol

. . .a családhoz közel álló barátok a 
Blikknek elmesélték, hogy...

...a Blikk a helyszínről 
tudósított élőben...

...egy a Blikk birokába került rendőrségi 
hangfelvétel szerint...

. . .a Blikk megkereste 
a honvédelmi tárcát, 
hogy részleteket 
tudjanak meg az ak-
cióról...

. . .a BRFK a
Blikknek azt 
írta, hogy...

...elsőre hihetetlennek 
tűnő információ bir-
tokába jutott a Blikk...

...a Blikk éppen egy 
hete számolt be arról, 
hogy...

...mondta korábban a 
Blikknek az énekesnő...



SZÁMÍTHAT RÁNK.


