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A médiaajánlatban szerepelő árak ÁFA nélkül értendők.
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Az élet meg minden podcastról

Ők is írtak rólunk

A műsorvezető („host”)

Az élet meg minden podcast Magyar‐
ország egyik legnépszerűbb, minőségi
„longform” interjú podcastja. A műsor
önmeghatározása szerint „portréinterjú
podcast”: beszélgetések kicsit
mélyebben, kicsit lassabban.

Beszélgetések olyanokkal, akiknek
izgalmas dolgok vannak a fejében.
Saját történetükről. A világról. Az
országról. Vagyis a műsor igyekszik
hátrébb lépni a zajtól, és tágítani a
látóhatárt.

A műsor a magyar „podcastforradalom”
hajnalán, 2018-ban indult, és hamar
trendalakítóvá vált. Így nem csak a
hallgatók, hanem a versenytársak is
élénk figyelemmel kísérik.

A podcast műsorvezetője (szép
magyar szóval: a „host”):
Tóth Szabolcs Töhötöm.

Szabolcs több mint huszonöt éve
van az újságírói pályán, magyar és
amerikai lapoknál egyaránt szerzett
újságírói tapasztalatot és szer‐
kesztői gyakorlatot. Tankönyve, az
Első leütés több mint tíz éve
tananyag a magyar médiaiskolában
és egyetemi média szakokon.

Az élet
meg minden
podcast
2021-ben

Minőségi
Újságírás

Díjat

kapott.
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Semmi bonyolítás: csak a
vendég és a műsorvezető.
Kint hagyunk mindent, ami
felesleges és lényegtelen.

Az interjúk hossza 100-tól
160 percig terjed, kiaknázva
azt a lehetőséget, hogy
sokan több részletben a
nekik megfelelő időbeosz‐
tásban hallgatják ezeket az
epizódokat. (Hiszen a tech‐
nológia lehetővé teszi, hogy
félbehagyjuk, majd nekünk
megfelelő időben folytassuk
egy-egy epizód hallgatását.)

Igazi „kézműves” műsor.
Havonta egy epizóddal.

Vendégek a normális Magyarországról
És hogy kik a vendégek? Olyanok, akiktől – ha
rajtuk múlna – jobb hely lehetne Magyarország.

Olykor különcök. Olykor csodabogarak. Olykor nehéz
esetek. De valamit nagyon-nagyon jól csinálnak.

Aműsor formátuma

Epizódok hossza:

perc

100–160
Megjelenés gyakorisága:

epizód évente

11

Hirdetőink
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férfi

✽
57%

35–44 éves

�

31%
45–59 éves

�

28%
28–34 éves

�

23%

Prémium hallgatótábor

Kiugró hallgatottság

Hallgatók száma havonta:

hallgató
30–35 ezer

Havi letöltések száma:

meghallgatás (letöltés)
45–50 ezer

Hol hallgatják?

Spotify

Apple Podcast

Google Podcasts
9%

Az élet meg minden Magyar‐
ország egyik leghallgatot‐
tabb podcastja. A havonta
megjelenő új epizód rend‐
szerint bekerül az Apple
Podcast magyarországi
epizód toplistájának első
öt helyezettje közé.

A hallgatótábor elköte‐
lezettségét jelzi, hogy a
műsor önkéntes támoga‐
tóinak száma a Patreonon
nemzetközi viszonylatban is
kiemelkedő (minden 30.
Hallgató támogató).

A műsor csak hang formá‐
tumban érhető el, és megta‐
lálható az összes népszerű
podcastalkalmazáson. A
legtöbben a Spotify-on és
az Apple Podcaston és a
Google Podcaston hallgatják
(az ő arányuk a teljes hall‐
gatóságban majdnem 90%).

A hallgatottsági
adatokat az IAB
hitelesíti.

Hallgatói
értékelések
(ötös skálán)

4,9
(986 értékelés)

A Patreon-támogatók magas
száma (és aránya), valamint
a kor szerinti megoszlása is
jelzi, hogy a podcast hallga‐
tótábora jellemzően az
átlagnál magasabb jöve‐
delmi kategóriába tartozik. A
podcast témái egyértelműen
az iskolázottabb, igénye‐
sebb és műveltebb hallga‐
tókat szólítják meg.

A demográfiai adatok forrása: Spotify

5
(559 értékelés)

44%

36%
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PRE-ROLL
Közvetlenül az

epizód intro után, az
epizód 2. percénél.

MID-ROLL
Az epizód közepén,

az adást
megszakítva.

POST-ROLL
Az epizód végén,

az „outro” elhangzása
után.

Egy epizód hossza: 100–160 perc

MID-ROLL

60 mp 240 000 Ft
90 mp 280 000 Ft

PRE-ROLL

30 mp 200 000 Ft
45 mp 240 000 Ft

POST-ROLL

60 mp 60 000 Ft
90 mp 85 000 F

Hirdetés és szponzoráció a podcastepizódokban

Hirdetési csomagok

FRISS EPIZÓDOK
CSOMAG

A 4 legfrissebb epizódban.

Időtartam: 1 hónap

25 ezer
epizód letöltés

Listaárak

BACKLOG
CSOMAG

10 backlog epizódban.

Időtartam: 1 hónap

8 ezer
epizód letöltés

A műsor az ún. „host read ad”
formátumot preferálja: ilyenkor
a műsorvezető olvassa be a
hirdetést, személyessé téve a
szponzor üzenetét. A spotot
természetesen egyeztetjük a

megrendelővel. (Lehetséges a
hirdető által adott reklámspot
beillesztése is.) A hirdetések
dinamikusan kerülnek be, így
a spotok csak a kampány idő‐
szaka alatt hallhatóak.

Mivel a műsor tartalma nem
avul el, a régebbi epizódok
hallgatottsága is magas, az
ottani hirdetési helyeket külön
csomagban értékesítjük
(„Backlog csomag”).

A két hirdetési csomag csak
annyiban tér el egymástól,
hogy az új vagy a régebbi
epizódokban fut a spot. A
hirdetés egy hónapig fut a
csomagban lévő epizó‐
dokban, és az itt megadott
értéket eléri vagy megha‐
ladja a kampányban szere‐
pelő epizódok letöltéseinek
összesített száma.



Kiegészítő megjelenés a hírlevélben
Önöknél is halomban áll az olvas‐
nivaló? Ebben a hírlevélben a
műsorvezető saját stószából
ajánl a hallgatóknak érdekessé‐
geket: havonta hírlevelet küld ki,
amelyben azokat a dolgokat
szedi össze, amelyekre „éppen
ráakadt és rákattant”.

A Stósz megnyitási
aránya kiemelkedően jó.

A hírlevélben való megjele‐
nést kiegészítő lehető‐
ségként, a megvásárolt
poadcasthirdetéshez
kérhető extraként értéke‐
sítjük.

Kiegészítő szponzoráció a műsor honlapján

hirdetes@azeletmegminden.hu

azeletmegminden.hu

@azeletmegminden

/azeletmegminden

/in/tszt101/

@azeletmegminden

Kapcsolat

Aműsor honlapján) az egyes
epizódokhoz a magyar piacon
egyedülállóan részletes műsor‐
jegyzeteket biztosítunk (linkek
és kiegészítő információk az
adásban elhangzottakhoz),

amelyeket szívesen bön‐
gésznek a hallgatók.

Ezeken a cikkoldalakon van
lehetőség oldalsávi bannerhe‐
lyen való megjelenésre.

Feliratkozók száma: 5 400
Megnyitási arány: 60%

Másfél Flekk Kiadó Kft.
1078 Budapest
Hernád u. 56/A

A hírlevélben 300 karakteres üzenet elhelyezésére van lehe‐
tőség, amelynek felára hírlevelenként : 50 000 Ft

Az oldalsávi banner (300 x 250, „medium rectangle) elhelyezé‐
sének felára a műsorjegyzeteket tartalmazó cikkoldalakon:
50 000 Ft / hó


