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M1 FITNESS & WELLNESS

HIRDETÉSI KIAJÁNLÓ

Az M1 Fitness 2021. május 5-én egy világszinten egyedülálló belsőépítészeti koncepcióval 
és nem mindennapi miliővel nyitotta meg újra kapuit egy teljes körű átalakítást és felújítást 
követően, ahol 1600 négyzetméteren kapcsolódik össze a sportolás élménye egy világ 
körüli utazással. 
A kétszintes épület minden részlege egy nevezetes városrész képét tükrözi vissza olyan 
helyekre kalauzolva a vendéget, mint a Time Square, Japán, Budapest, a Central Park, Svájc, 
Wimbledon, Arizona, Philadelphia és a Maldív-szigetek. A különleges megoldásoknak 
köszönhetően a testnek, a szemnek és a szívnek egyaránt élmény minden ott töltött pillanat, 
így bízunk benne, hogy régi és új vendégeink még több időt fognak nálunk eltölteni.

Az M1 Fitness egyes részlegeinek TV kijelzőin most Ön is hirdetheti vállalkozását vagy 
szolgáltatását, egy jól targetált és magas elérést biztosító felületen. Hirdessen most a Time 
Square-en és a Central Parkban,  profi minőségben, igényes környezetben.
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Bérelhető TV képernyő felületeink

TIME SQUARE I. (recepció melletti 4 készülékből a bal felső)

TIME SQUARE II. (recepció melletti 4 készülékből a jobb alsó)
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Bérelhető TV képernyő felületeink

TIME SQUARE III. (hátul a taxis kanapé felett)

LOBBY
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Bérelhető TV képernyő felületeink

CENTRAL PARK I. (bal oldali falon a Spinning terem mellett)

CENTRAL PARK II. (bal oldali falon, a Squash terem mellett)
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Bérelhető spot időtartamok és
megjelenési sűrűség
LEHETŐSÉG VAN 15, 30 ÉS 60 MÁSODPERCES HIRDETÉS MEGJELENÍTÉSÉRE

1. csomag
MINDEN NAP óránként min. 3-szor minden képernyőn
15, illetve 30 mp 50.000 + Áfa / hó
60 mp 60.000 + Áfa / hó

2. csomag
MINDEN NAP óránként min. 5-ször minden képernyőn
15, illetve 30 mp 60.000 + Áfa / hó
60 mp 70.000 + Áfa / hó

3. csomag
MINDEN NAP óránként min. 10-szer minden képernyőn
15, 30, illetve 60 mp 
90.000 + Áfa / hó

További kedvezmények féléves vagy éves foglalás esetén. 
Féléves lekötésénél: 5 % további árengedmény
Éves lekötésnél: 10 % további árengedmény
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Igény esetén vállaljuk az
Ön reklámjának elkészítését is!
SPOT GYÁRTÁS TARIFÁK

15 mp     20.000.-

30 mp     30.000 .-

60 mp      50.000.-

Saját gyártású spot esetében az M1 Fitness fenntartja a jogot az anyag minőségének 
ellenőrzésére.


