
II.évad  



Tervezett epizódszám: 32 epizód /2.évad  

Az első adás időpontja: 2018. április 8. (vasárnap) 13:30

Műsorhossz: kereskedelmi félóra (25 perc) 

Ismétlések: RTL KLUB-on az adást követő héten, pénteken

Promó (műsorajánló): 48 darab/hét

Műsorvezető: Somogyi Zoltán

Online megjelenés: www.rtlmost.hu 

Műsorismertető:

Az RTL Klubon hétvégén sugárzásra kerülő „Legszebb magyar városok” 

magazin egyedülálló a magyar kereskedelmi  média piacon, családbarát 

mivoltából adódóan széles célcsoportot céloz meg. 

Ügyfeleinknek kedvező, egyedi lehetőségeket nyújtunk megjelenésre, 

igazodva a város irányelveihez, egyedi adottságaihoz, megfelelő szak-

mai háttért biztosítva, mind a gyártás, mind a szerkesztés során. Az 

anyagokat műsorba kerülés előtt egyeztetjük, majd az adást követően 

és igény esetén weboldalakra, közösségi csatornákba való kommuniká-

cióhoz alkalmas formában támogatóink rendelkezésére bocsájtjuk. 

Egy kis ízelítő az első évadból

Film megtekintéséhez kérjük regisztráljon az 
www.rtlmost.hu oldalra

http://rtl.hu/most/magyarorszaglegszebbvarosai/magyarorszag-legszebb-varosai-2017-07-30

Nyíregyháza

Egyek

Kazincbarcika

Az első évad városai:

Székesfehérvár

Keszthely

Cegléd
Lajosmizse

Kecskemét

Gödöllő

Esztergom

Szeged

Gyula



Tartalmi felépítés:

Ha pihenésre, kikapcsolódásra vágyunk, azt megéri belföldön keresni, hiszen mindig van az országnak felfedeznivaló 

városa.

Magyarország egy nagyon szép ország, tele izgalmas és felfedezésre váró városokkal.

A városokban vonattal érkezik a műsorvezetőnk Somogyi Zoltán, így lesz alkalmunk bemutatni a pályaudvarokat, az 

utazás élményét, sőt reményeink szerint a mozdonyvezetés rejtelmeibe is bepillanthatunk, s mivel Somogyi Zoli a 

StílusKalauz műsorvezetője, így tiszteletbeli kalauzként 1-1 alkalommal még be is segít a  kollégáknak. Természetesen 

mindezt a kamerák előtt.

A városba érkezve ott biciklire pattanva járja be a nevezettességeket, először a szállodába érkezik, hogy lerakhassa a 

nehéz útipoggyászt és felfrissítse magát ( ez jó alkalom a szálloda bemutatására: szobák, étterem, wellness részleg) 

aztán tovább gurul felfedezni a város történelmi és/vagy egyéb nevezettességeit, találkozik a polgármesterrel, 

sétál a főutcán, beszélget mesteremberekkel, művészekkel, bemutatva a város büszkeségeit…pl. 

gyógyfürdő, kiállítás. Ebédel egy jót a helyi specialitásból stb…aztán este visszatér a 

szállodába, ahol megmasszírozzák, vacsorázik, részt vesz az esti programon és 

nyugovóra tér.

A műsor tulajdonképpen 1 napot ölel fel és a városra koncentrálva mutatja be 

annak turisztikai, kulturális, gazdasági, történelmi és gyógyászati jellemzőit.

Amennyiben kifejezetten hölgyes programok adódnak, úgy Iszak Eszti és Valkó 

Eszti is boldog örömmel csatlakozik Zoltánhoz.

Nézőink második alkalommal szavazhatnak a legszebb magyar városra, amely 

címet 2018. szeptemberében adunk át a nyertes városnak.

A Legszebb Magyar Városok magazin tartalmát áprilistól tematikusan 

szerkesztve és 3-3 percre bontva a Kölyök-, Életmód- és StílusKalauzban is 

bemutatjuk.

 



Alap csomag ajánlatunk
RTL LEGSZEBB MAGYAR VÁROSOK TV MAGAZINUNK ALAP AJÁNLATA:

- RTL Legszebb magyar városok 25 perc beltartalom 

  + 1 ismétlés (RTL)

- Műsor és a műsorajánlók után 5-5 mp. támogatói spot

  (hetente 48 alkalommal)

- játék rovatban nyeremény felajánlása

- Életmódi magazinban 2x1 oldal PR anyag közlése

Online megjelenési csomag:

www.rtlklub.hu

www.facebook.com/magyarorszaglegszebbvarosai/?fref=ts

Csomag ára: 1 690 000 Ft + Áfa

Csomag ára: 1.690.000 Ft + Áfa



Extra csomag ajánlatunk

RTL LEGSZEBB MAGYAR VÁROSOK TV MAGAZINUNK EXTRA 

AJÁNLATA:

- RTL Legszebb magyar városok 25 perc beltartalom 

  + 1 ismétlés (RTL)

- Műsor és a műsorajánlók után 5-5 mp. támogatói spot

  (hetente 48 alkalommal)

- Áprilistól tematikusan szerkesztve és 3-3 percre bontva a 

  Kölyök-, Életmód- és StílusKalauzban is bemutatjuk.

- FIX TV Sinus című műsora minden szerdán 20.30-kor

- játék rovatban nyeremény felajánlása

- HOT magazin ½ oldal támogatói direkt hírdetés

- Életmódi magazinban 2x1 oldal PR anyag közlése

Online megjelenési csomag:

www.rtlklub.hu

www.facebook.com/magyarorszaglegszebbvarosai/?fref=ts

Csomag ára: 1.990.000 Ft + Áfa



A jelen prezentáció tartalma a Daylight Média Kft. szellemi tulajdona, kizárólagos rendelkezési jog a Daylight Média Kft-t illeti. 
A prezentációnak, vagy egy részének felhasználása, továbbítása, bárminemű nyilvánosságra hozatala a 

Daylight Média Kft. előzetes hozzájárulásához kötött.

DAYLIGHT MÉDIA
H-1037 Budapest, Királylaki út 138/A
www.daylight.hu


