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A táblagépek piacának bővülésével egyre fokozottabb igény van 
minőségi és szórakoztató tartalomra ezeken az interaktív 
felületeken. 
Most feltámasztjuk a klasszikust, hogy itthon egyedülálló 
minőségű és tematikájú iPad-kiadványt hozzon létre. Víziónk, hogy 
a Macworld hamarosan a hazai iPad-tulajdonosok többségének 
kedvenc magazinja lesz.  

elragadó 

minőségi 

szórakoztató 

A Macworldöt a 
legújabb iPad 
varázslatos retina-
display kijelzőjére 
optimalizáljuk. 

A magazin  változatos 
tematikájának,  
könnyed stílusának és 
interaktivitásának 
köszönhetően minden 
iPad-felhasználó 
számára izgalmas 
kikapcsolódás. 

Macworld for iPad 

Innovatív, látványos 
technikai megoldások 
a nemzetközi minták 
alapján. 
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• Magas ABC1 elérésű, 18-39 év 
közötti városiak 
• Nyitott, az innováció iránt 
érdeklődő, magasan iskolázott 
férfiak 
• Kozmopolita, lendületes életet élő, 
az Apple termékei által kínált 
életérzést kedvelő férfiak és nők 
• Márkahű, az innovatív és ötletes 
kreatívokra különösen érzékeny 
közönség 

szórakozás 

Nem geekeknek! 
 

A tartalom bővelkedik a bárki számára befogadható és 
érthető cikkekben, felépítése és tematikája valamennyi 
iPad-felhasználó számára érdekes olvasmánnyá teszi. 
  

Elsődleges célcsoport 

Macworld for iPad 

film, zene 

appok, tippek 

hardver 

életmód 

kiknek szól? 



NÉPSZERŰ 

EGYRE JOBB 

A Macworld iPad a megjelenését követően  már két nappal a 
legaktívabban letöltött magazin-applikáció lett, sőt, a 
megjelenését követő  másfél hétben minden kategóriában a 
legnépszerűbb ingyenes alkalmazás volt Magyarországon. Már 
az első szám több mint 7000 iPad táblagépre került fel. 

Elszánt törekvésünk, hogy hónapról-hónapra fejlettebb, 
kiforrottabb, szórakoztatóbb magazint készítsünk. A kritikák 
folyamatos figyelésével, a hibák folyamatos javításával és az 
interaktív adalék növelésével a cél: Magyarország kiemelkedő 
minőségű digitális havilapjának létrehozása. 

Miért érdemes a Macworldben megjelenni? 

TERVEZHETŐ 

HAVILAP. A hónap végére időzített megjelenés fix, tudatos és 
tervezhető. A Macworld  interaktív promóciós felületei 
tervezetten kampányokba építhetők és hosszabb 
intervallumban, folyamatos megjelenésre is használhatók. 
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Az iPad-felhasználók 
fogékonyabbak a hirdetésekre. 
Több mint 70%-ban elindítják a 
hirdetésekben található videót, 

72%-uk elolvassa a hirdetett 
termékről szereplő 

információkat, és 10-14%-kal 
nagyobb eséllyel vásárolnak 

reklám hatására.  

HATÉKONY 

A szórakoztató, 
figyelemfelkeltő, az olvasó 

aktivitását kihasználó 
hirdetések technikai 

kivitelezését a Macworld 
csapata igény esetén  maga 

végzi el, az ügyfelünkkel való 
egyeztetés alapján. 

HIRDETÉS 
GYÁRTÁSA 
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Csak a képzelet szabhat 
határt a kreatívabbnál-

kreatívabb, 
figyelemfelkeltőbbnél-

figyelemfelkeltőbb hirdetési 
megoldásoknak. 

Kreatív 
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Már kipróbálták 

Elérhetőség 

Project029 Media and Communications  

1037 Budapest 

Montevideo utca 9. 

Telefon: (+36 1) 577-4310 

Honlap: www.project029.com 
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