
2023. április 3-tól 1 hónapos 



TELEX PODCASTEK

4 saját gyártású 
műsor, heti 
megjelenés:

Téma: 12 adás
After: 12 adás

Nyomozó: 9 rész
Ízfokozó: 8 rész



Téma Brückner Gergővel

Heti rendszerességgel jelentkező közéleti műsor, politikai, gazdasági fókusszal.

Műsorvezető: Brückner Gergely, a Telex senior gazdasági újságírója.

A műsor vendégei közéleti személyiségek, politikusok, elemzők, gazdasági 
szakemberek és a Telex szakújságírói, akikkel közösen beszéljük át a 

legaktuálisabb témákat, problémákat.



After Sajó Dáviddal

Csütörtökönként jelentkező videós zenei podcast Sajó Dáviddal, a Telex senior 
kulturális újságírójával.

Elkötelezett követőtábor, akár százezres Youtube nézettség.

Beszélgetések Magyarország legismertebb zenészeivel és zenekaraival, valamint 
egyszemélyes adások.



Ízfokozó Ács Borival és Keve Mártonnal

Heti rendszerességgel jelentkező gasztronómiai podcast. 

Műsorvezetők: Ács Bori gasztroújságíró és Keve Márton, a 101 bisztró séfje.

Ketten beszélnek át gasztronómiai témákat.

Mi az a recept?
Mi az, hogy finom?

Mi a fúzió?
A gasztrosznobizmus.



Telex Nyomozó – A szerepjátékos gyilkosság

Műsorvezetők: Janecskó Kata és Munk Veronika.

Magyarország első valódi, dokumentarista bűnügyi podcastja. 

Az amerikai “true crime” hagyományokat követő műsor közel egyéves 
kutatómunkával, 40 órányi interjúval, 12 ezer oldalnyi perirat feldolgozásával 

készült.

Krimi és egy hangjáték kereszteződése: megszólalnak a börtönben ülő elítéltek, az 
ügyészek és a szerepjáték iránt rajongó barátok gyilkossággal végződő 

történetének további szereplői.



TELEX PODCASTEK

START promo kampány elemei

● Március 28-án élő esemény a 3 
Hollóban.

● Április első hétvégéjén 
kampányvideó és beharangozó 
cikk.

● A nyitó eseményről készült  
összefoglaló cikk.

● A Telex Neked hírlevélben külön 
blokk.



TELEX PODCASTEK

Saját felületek
● Címlap.
● Podcast aloldal.
● Hírlevelek.
● Telex podcast csatornák.
● Push notification-ök.
● Telex YT csatorna.
● Social csatornák és streaming felületek.

Disztribúció

● Mindegyik műsor mindegyik nagy platformon megjelenik
● YouTube, Spotify, Apple podcasts, Google Podcasts
● Aggregált rendszeren történik a disztribúció - anchor.fm



További podcast sales termékek            

● banner

● natív podcast

● host read

● spot



Brandelt doboz

Megjelenés a 
Telex nyitóoldalon 



Megjelenés a 
Podcast 

gyűjtőoldalon



Cikkoldali 
szponzorcsík 
megjelenés



● Helyszíni megjelenés a március 28-i bemutatón

● Logo megjelenés a beharangozó kampányban

● Megjelenés a Telex Neked heti hírlevelekben (4 alkalommal)

● Címlapi podcast doboz brandelt megjelenés

● Podcast gyűjtőoldal szponzorcsík megjelenés

● Podcast cikkoldali szponzorcsík megjelenés

● Banner csomag 1 000 000 AV

CSOMAGAJÁNLATUNK EGY 
HÓNAPOS IDŐSZAKRA

Net-net 6 000 000 Ft + ÁFA



További információ és ajánlatkérés:
sales@telex.hu
sales.telex.hu

Ne maradj le legfrissebb ajánlatainkról!
Iratkozz fel a Telex Sales hírlevélre!

https://sales.telex.hu/
https://sales.telex.hu/letoltesek/
https://sales.telex.hu/hirlevel/

