


KIK 
VAGYUNK?
A Humen Media Hungary  
a Humen Media Group 
tagjaként Magyarország 
egyetlen, célzottan 
az LMBTQ célcsoport 
marketingkommunikációjával 
foglalkozó vállalkozása.

Tevékenységünk 
marketingkommunikációs 
tanácsadáson és egyedi 
kampányok tervezésén felül  
a következő az alábbi négy fő 
üzletágból áll.

Humen Magazin (print)
Fő profilunk elsősorban 
nyomtatott kiadványok, többek 
között Magyarország egyetlen, 
havonta ingyenesen megjelenő 
meleg magazinjának kiadása.

Humen Online
Feladatunk a legnagyobb 
hazai meleg hírportál mellett 
a különböző tematikus 
közösségi média-alkalmazások 
(Facebook, Instagram, YouTube) 
üzemeltetése.

Humen Travel
Üzletágunk magába foglalja – 
az LMBTQ célcsoport részére 
hamarosan induló ki- és 
beutaztatási tevékenységgel 
foglalkozó utazási irodán 
felül – Budapest egyetlen gay 
guide kiadványát és a hozzá 
kapcsolódó online platformot.

Humen Event 
A Humen Media tevékenysége 
köré csoportosuló különböző 
LMBTQ témájú rendezvények 
szervezése és lebonyolítása.



AZ LMBTQ CÉLCSOPORT            
         ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

› Átlagnál magasabb költéssel bíró, A és B jövedelemcsoportba tartozó társadalmi réteg

› Jellemzően egyedülálló férfiak

› Karrier- és sikerorientáltak

› Kiterjedt baráti körrel rendelkeznek, aktív társasági életet élnek és gyakran járnak el kávézókba,  
éttermekbe, bárokba, valamint szórakozni

› Nyitott és innovatív társadalmi rétegnek számítanak, fontos a mindenkori divat és trendek követése,  
az egyediségre való törekvés

› A szépségápolás és testük rendszeres karbantartása kiemelkedő szerepet tölt be életükben

› Otthonukat próbálják a legújabb trendeknek megfelelően berendezni

› Vásárlásaikhoz rendszeresen használnak bankkártyát vagy online banki szolgáltatásokat

› Külföldi utazásaik során előnyben részesítik a melegbarát desztinációkat  
(pl. London, Barcelona, Gran Canaría, Berlin, Párizs, Amszterdam, Tel Aviv)



AZ LMBTQ TÁRSADALOM 
VÁSÁRLÓEREJE

PINK MONEY
Ma már számos vállalat, legyen szó bárról, boltról, étteremről, 
vagy akár taxitársaságról, külön figyelmet szentel és 
marketinget épít a meleg fogyasztókra, akiknek vásárlóereje 
az 1998-ban világszinten mért 350 milliárd dollárról csak az 
USA-ban 2012-re 790 milliárd dollárra nőtt.

A pink money kifejezés jellemzően a meleg közösség 
vásárlóerejét takarja, alkalmanként ide értik politikai 
donációs erejét is. A melegjogi mozgalmak létrejöttével és 
megerősödésével a pink money kezdeti marginális piaci 
szereplőből mára a nyugati féltekén, különösen az Amerikai 
Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában virágzó, 
folyamatosan fejlődő szektorrá vált.

Kutatások megerősítették, hogy a meleg és a leszbikus 
fogyasztók kilencven százaléka az élet minden területén 
előnyben részesíti azokat a vállalatokat, akik külön hangsúlyt 
fektetnek a pink money-ra, továbbá termékeiket és 
szolgáltatásaikat LMBTQ médiumokban népszerűsítik. Ma már 
ez nemcsak a két fent említett országra igaz, hanem az egész 
nyugati féltekére és egyre több dél-amerikai, valamint ázsiai 
országra is.

Nagy-Britannia: Pink pound
A szigetországban pink poundnak nevezett 
meleg vásárlóerő becsült éves fogyasztási 
ereje 6 milliárd font. Elsősorban 
luxuscikkeket, a zeneiparban pedig 
melegikonok (Madonna, Lady Gaga, Cher 
és Kylie Minogue) cikkeit takarja. Egyre 
szélesebb az azonos neműek esküvőire 
koncentráló piac, a meleg média és az 
olyan szolgáltatást nyújtó cégek, mint a 
melegbarát építőipari cégek vagy például 
vízvezetékszerelők.

USA: Pink dollar, Dorothy dollar
Mint már említettük, a pink money az 
USA-ban csak 2012-ben 790 milliárd 
dolláros bevételt jelentett. Statisztikák 
szerint a meleg és a leszbikus háztartások 
az amerikai átlagnál jobb anyagi 
helyzetben vannak. 

Például az American Airlines melegeket 
megcélzó kampányának köszönhetően a 
pink money összege 1994 és 1999 között 
20 millió dollárról 194 millió dollárra 
emelkedett.



A MAGYARORSZÁGI 
MELEG KÖZÖSSÉG 
VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAI

A nemzetközi trendek változásával hazánkban 
is egyre több vállalkozás gondolja azt, hogy 
az LMBTQ embereket célzott és egyedi 
kommunikációs technológiákat felhasználva kell 
megszólítani és egyedi igényeiket kielégíteni. 

Az elmúlt évek során több hazai és nemzetközi 
vállalatot tudhattunk partnereink között, továbbá 
készítettünk közösen különböző kampányokat a 
célcsoport igényeire szabva.

A tapasztalatokat látva úgy gondoljuk, hogy a 
társadalmi igények fejlődésével és a célcsoport 
igényeinek professzionális módon történő 
kielégítse érdekében a gay marketing tevékenység 
Magyarországon is a marketingkommunikáció 
folyamatosan fejlődő része lesz, a későbbiekben 
pedig mindennapos elemmé válik. 

Turisztikai üzletág:
AirFrance-KLM
Air Berlin
TAP Portugal
Német Idegenforgalmi 
Hivatal
Spanyol Idegenforgalmi 
Hivatal
Máltai Idegenforgalmi 
Hivatal

Kultúra:
Live Nation
Cinema City
Orlai Produkciós Iroda
Katona József Színház
Ludwig Múzeum
Trafó House
Budapest Film
Cirkó Film

Szépség-  
és egészségápolási 
üzletág:
Philips Magyarország
L’Oréal
Belvárosi Orvosi Centrum
Alfa Egészségközpont

Vendéglátás, 
gasztronómia:
Hard Rock Café
Zwack Unicum
Zsidai Group éttermek

Autó-motor:
BMW Group

JELENTŐSEBB PARTNEREINK



Humen Magazin
› Magyarország havonta, ingyenesen 

megjelenő LMBTQ nyomtatott 
kiadványa

› Az egyetlen célzott, nyomtatott 
kommunikációs csatorna a meleg 
társadalom felé 

› Társadalmi célunk: megfelelő 
minőséget és tartalmat nyújtva 
párbeszédet létrehozni melegek és 
nem melegek között, képviselni a mai 
magyar homoszexuális társadalmat

› Célcsoport: 18-49 éves, A és B 
jövedelemcsoportba eső korosztály

› Kiadványunk elsősorban melegeknek 
szól, de a célcsoport életmódja, 
ízlésvilága és stílusérzéke miatt 
jelentős számú 18-40 közötti 
korosztályba tartozó jól szituált, 
magasan képzett, márkaorientált nő is 
olvassa lapunkat

Terjesztési helyek: melegbarát bárok és szórakozóhelyek (pl. AlterEgo, Tütü, 
Why Not? Café & Bar, Madrid Cafe, Habroló, Funny Carrot, stb.), kulturális 
intézmények (Művész mozi, Toldi mozi, Cirko mozi, Trafó, Ludwig Múzeum), 
hotelek, hostelek (Casati Hotel, Bohém Art Hotel, Zen Hostel, Aventura Hostel), 
kávézók, éttermek (pl. Mozsár kávézó, GoodBar, Púder stb.), fitnesztermek 
(Tempelfit, WorldClass Marriott stb.)

Főbb témakörök
› kultúra: interjúk a filmes, zenei, színházi, fotográfiai és irodalmi 

élet legfőbb szereplőivel, kritikák és ajánlók könyvekről, filmekről 
és lemezekről

› közélet: az LMBTQ csoportok életére hatást gyakorló közéleti 
szereplők bemutatása, Magyarországon élő külföldiek és külföldön 
élő magyarok bemutatása, az LMBTQ közösséget érintő témák és 
kérdések feldolgozása, sikeres magyar vállalkozók bemutatása

› életmód: divattal, szépségápolással, sporttal és egészséggel 
foglalkozó témák feldolgozása, szakértők megszólaltatása; a 
magyar gasztronómiai élet feltérképezése

Online terjesztés
Kiadványunk online lapozható formátumban is elérhető:
› Weboldalunkon keresztül (humenmagazin.com/humen-online)
› Okostelefonra és tabletre letölthető és online olvasható



Technikai 
paraméterek

Megjelenés
havonta (évente 10+1 lapszám)

Méret
166 × 227 mm

Terjedelem
64+4 - 72+4 oldal

Nyomtatott példányszám
4000 példány

Online lapozható kiadvány
átlagosan 2000 letöltés havonta

Nyelv
magyar és angol

Megjelenési terv

IV. ÉVFOLYAM MEGJELENÉS DÁTUMA

 1. szám (február) 2016.01.29.

 2. szám (március) 2016.02.26.

 3. szám (április) 2016.03.25.

 4. szám (május) 2016.04.29.

 5. szám (június) 2016.05.27.

 6. szám (július-augusztus) 2016.06.30.

 7. szám (szeptember) 2016.08.26.

 8. szám (október) 2016.09.30.

 9. szám (november) 2016.10.28.

  10. szám (december-január) 2016.11.30.

  11. szám (karácsonyi online különszám) 2016.12.16.



Humen Travel
Magyarország egyetlen – hamarosan 
induló –, tematikusan az LMBTQ 
társadalom igényeire szabott utazási 
ajánlatokkal foglalkozó irodája, 
továbbá a Humen Media turisztikai 
kiadványokkal foglalkozó üzletága.

A Humen Travel fő célja, hogy olyan 
speciális, melegbarát szálláshelyeket, 
desztinációkat és programajánlatokat 
nyújtsunk leendő utasaink számára, 
amelyet a jelenlegi magyarországi 
utazásszervező cégek kínálatában nem 
találhatunk meg.

Kínálatunkban három utazási típust 
különböztetünk meg:

› Városlátogatások a meleg éjszakai 
élet felfedezésével

› Nyaralóprogramok

› Különböző fesztiválokra, pride 
eseményekre külön szervezett 
programok összeállítása

Humen Gay Guide
A Humen Gay Guide Magyarország első LMBTQ témájú, ingyenes turisztikai 
kiadványa, továbbá több nyelvű internetes portálja, amely a fővárosunkba 
látogató turistáknak nyújt tájékoztatást Budapest nevezetességein és látnivalóin 
felül különböző melegbarát éttermekről, bárokról, szórakozóhelyekről, 
szálláslehetőségekről és üzletekről.

A Humen Gay Guide nyomtatott formában évente két alkalommal (tavasszal és 
ősszel) jelenik meg 10.000 példányban.

Nyomtatott kiadványunk exkluzív, fóliázott megjelenésével nem csupán a meleg 
társadalom által támasztott igényeknek kíván eleget tenni, de tartósságának 
köszönhetően a budapesti látogatást követően hazavihető és kölcsönadható más, 
később hazánkba látogató barátoknak, ismerősöknek.

A Humen Gay Guide kiadvánnyal és turisztikai portállal célunk, hogy népszerűsítsük 
és a melegek egyik közkedvelt turistacélpontjává tegyük Budapestet.

A Humen Media ezen új kiadványával a turizmus egy jelenleg kiaknázatlan területére 
lépve próbálja népszerűsíteni a fővárosunkban található melegbarát helyeket.

„Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) és a Nemzetközi Homoszexuális 
és Leszbikus Utazási Szövetség (IGLTA) által kiadott tanulmány szerint az ebbe 
a fogyasztói csoportba tartozó férfiak átlagosan 3,9, a nők pedig 3,3 utazást 
tettek a felmérést megelőző 12 hónapban. Ráadásul jóval több pénzt költöttek 
a tartózkodásuk alatt, valamint a közösségi csatornák használatában is sokkal 
aktívabbnak bizonyultak az átlagos turistákhoz viszonyítva.”

Forrás: http://spotted.blog.hu/2013/07/06/meleg_helyzet_a_turizmusban

Terjesztés: Budapesti terjesztési pontokon (50+) felül partnereinknek és a Magyar Turizmus Zrt.-nek 
köszönhetően a kiadvány elérhető Európa jelentősebb városaiban is, mint pl: Bécs, Prága, London, 
Berlin, Barcelona, Madrid, Amszterdam.



Humen Online
A Humen Media teljes online kommunikációs feladatait ellátó üzletág, amely 
magába foglalja a Humen Online hírportált, valamint a közösségi média-
alkalmazásokat (Facebook, Instagram, YouTube).

› Magyarország legnagyobb, naponta frissülő, meleg tematikájú hírportálja

› LMBTQ hírek hazánkból és a nagyvilágból

› Különböző kulturális ajánlók, kritikák (mozi, színház, kiállítás, kortárs tánc stb.)

› Exkluzív interjúk (pl. Dana International, Freemasons)

› Életmóddal kapcsolatos cikkek, az egészség, utazás, szórakozás, sport, divat és 
gasztronómia témaköreiben

Látogatási statisztika
Egyéni látogatók száma: havi 35.000-40.000 látogatás
Megtekintett oldalak száma: havi 60.000-65.000 oldal
Átlagos oldalmegtekintés egy látogatás során: 1,6 oldal
Új látogatás aránya: 63,64 %
Közvetlen látogatás: 62,5 %
Látogatás Facebook-ról: 37,5 %

www.humenonline.hu 

Humen Magazin 
Facebook oldal

› Jelenleg 6000+ követő

› 40 %-os felhasználó 
aktivitás

› Humen Online tartalmainak 
megosztása

› Kiemelt események 
publikálása

        humenmagazin

         

              humenmagazin

KONTAKT

Humen Media Hungary

hungary@humenmedia.com 

+36 70 234 5507

www.humenonline.hu


