
EGYEDI AJÁNLATKÉRÉSRŐL ÉS SZEMÉLYES TÁRGYALÁSRÓL
A BLOCHAMPS@BLOCHAMPS.HU CÍMEN ÉRDEKLŐDHET

PRIVATE BANKING EXKLUZÍV KÜLÖNSZÁM KIADVÁNY
HIRDETŐI EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT 2022

Immár 20 éve veszi igénybe a pénzügyi szektor és
a vagyonos fogyasztókat kiszolgáló luxuscikk iparág 
a vagyonos elit felé kommunikációs csatornáinkat, illetve 
a TOP10.000 vagyonosra vonatkozó méréseinket. Speciális 
szakértelmünkkel évek óta igyekszünk a privátbanki szektor 
magas szintű szakmai szükségleteit kivitelezésben és minőségében 
megfelelően kielégíteni, így minden évben megtisztelő számunkra 
szakmai anyagaink, valamint az évente megjelenő Exkluzív 
Különszámunk iránti érdeklődés, mind évről-évre visszatérő, 
mind új szakmai partnereink részéről.

A Blochamps Capital Kft. 2004 óta piacvezető Magyarországon 
a vagyonkezelési monitoring és kutatási tanácsadásban, 
ügyfeleink között tudva a bankszektor minden szolgáltatóját. 

Társaságunk idén is 
hirdetési lehetőségeket 
biztosít a vagyonos réteg 
fogyasztói elérését célzó 
partnereinknek a Private 
Banking 2022 című 
Exkluzív Kiadványban 
a megjelenésre. 
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A Privátbankári és Vagyon- 
kezelési Konferencia kiállítói 
együttműködése, illetve az 
Exkluzív Különszám hirdetési 
ajánlat GYÉMÁNT vagy PRÉMIUM 
csomag kombó megrendelés 
részleteivel, vagy a barter 
kooperáció megegyezés lehető- 
ségeivel kapcsolatban örömmel 
állunk szíves rendelkezésére.

A KIADVÁNY NYOMDAI JELLEMZŐI:
formátum: A4, oldalszám: 40+4 oldal

kifutó méret: 230x290 mm,
vágott méret: 220x280 mm,
tükörméret: 195x242 mm,

belív: 90 grammos fehér műnyomó

Kiadvány tartalmi jellemzői:
BRAND HIRDETÉS FÉL OLDAL

Anyagleadás: a tervezett megjelenés előtt
13 munkanappal

A Megbízott kötelezettséget vállal arra,
hogy a tervezett megjelenés előtt 1 nappal

100 példányt eljuttat a Megbízó jelen
Szerződésben szereplő címére

ára: 1.000.000 Ft 

GYÉMÁNT CSOMAGGYÉMÁNT CSOMAG

ára: 700.000 Ft 

PRÉMIUM CSOMAGPRÉMIUM CSOMAG
A KIADVÁNY NYOMDAI JELLEMZŐI:

formátum: A4, oldalszám: 40+4 oldal
kifutó méret: 230x290 mm,
vágott méret: 220x280 mm,
tükörméret: 195x242 mm,

belív: 90 grammos fehér műnyomó

Kiadvány tartalmi jellemzői:
BRAND HIRDETÉS 1 OLDAL

Anyagleadás: a tervezett megjelenés előtt
13 munkanappal

A Megbízott kötelezettséget vállal arra,
hogy a tervezett megjelenés előtt 1 nappal

100 példányt eljuttat a Megbízó jelen
Szerződésben szereplő címére

összegű, részben készpénz, részben barter 

szerződés keretében. Kiállítóinknak 

lehetőségük van a saját szolgáltatásuk 

használatára feljogosító voucherrel fizetni

összegű, részben készpénz, részben barter 

szerződés keretében. Kiállítóinknak 

lehetőségük van a saját szolgáltatásuk 

használatára feljogosító voucherrel fizetni

A biztosított disztribúciós csatornákon keresztül a Private 
Banking Exkluzív Különszám a hazai luxusfogyasztó 
réteghez a leghatékonyabb közvetlen elérést biztosító 
nyomtatott sajtótermék Magyarországon.

A kiadvány a vagyonkezelői banki üzletfeleken keresztül 
4000 befektetői partnerhez jut el közvetlenül, direktben, 
valamint a lapkiadó médium további 3500 elő�izetőjének 
postázza el, így összesen 7000-7500 gazdasági vezetőhöz, 
vagyonos ügyfélhez, illetve vállalkozóhoz juttatva el az 
Exkluzív Különszámot.

Társaságunk az együttműködés részeként a megjelenés előtt 
1 nappal 100 példányt eljuttat Önöknek. A Private Banking 
Exkluzív Különszám című kiadvány tervezett megjelenési 
ideje: 2022 november vége.
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Az együttműködés során a Blochamps Capital „Private 
Banking Exkluzív Különszám” című szakmai kiadványa a 
Kiállítói partnereink részére az alábbi tartalmat biztosítja:


