TOP 100 Magyar Bor
a Világgazdaság prémium kiadványa

1

Miért a TOP 100 Magyar Bor-ral?
A TOP 100 Magyar Bor idén néhány dologban változik az előző
évekhez képest.

A magazin elkészítésében– korábbi partnerét elhagyva – a
Világgazdaság szerkesztői és újságírói gárdája, és elismert
borbloggerek vesznek részt, Fiáth Attila szakmai hátterére
támaszkodva.
Az idei kiadvány elindít egy új, hosszú távra pozícionált
koncepciót, amelynek legfőbb üzenete, hogy azokat a borokat
minősítjük, amelyek elérhetőek a fogyasztók széles köre
számára.
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•

A TOP 100 legnépszerűbb magyar bort keressük és minősítjük

•

A kereskedelmi forgalomban legnagyobb mennyiségben forgalmazott minőségi borokat ( pl. 2000 Ft feletti ár)
vesszük górcső alá

•

a legnagyobb kereskedelmi szereplők által forgalmazott borok listája la kiindulási alap

•

Egy szakértő zsűri értékeli a borokat vakkóstolás keretében 100 pontos skálán

•

A kiadvány egyediségét hangsúlyozza, hogy a zsűri értékelésének összegzése után Fiáth Attila minden bort
egy pontszámmal lát el (100-as skála)

•

Az így kapott eredmény kiválóan alkalmas, hogy a fogyasztók a legnagyobb forgalmú (legkönnyebben
elérhető) borokról képet kapjanak, továbbá egy lehetőséget ad az ár-érték arány megítélésére

A kiadvány szerkesztője és a zsűri tagjai

a zsűri elnöke
Fiáth Attila

a kiadvány szerkesztője
Kelemen Zoltán

Nemzetközileg is elismert sommelier, a
Master of Wine címhez legközelebb álló
magyar, a
hazai borversenyeken rendszeresen
résztvevő zsűritag

a Világgazdaság szakújságírója

a zsűri tagjai
nemzetközi borakadémikusok

Komoróczki
Anna
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Domián
Emese

Krasznai
Zsófia

Bodorkós
Norbert

Szegedi
Nóra

Kató
András

Tar
Ferenc

Kiket lehet elérni a TOP 100 Magyar Bor-ral?

a lap olvasótábora két nagyobb csoportra bontható
• igényes, minőségi borfogyasztók
• akik érdeklődnek a borok, borokkal kapcsolatos témák iránt
• szeretnek újdonságokat kipróbálni, boros rendezvényeken, fesztiválokon részt venni
• megismerni az egyes tájegységek legjobb borait

• a konyhában is kamatoztatni a borokról megszerzett tudásukat
• a borszakma képviselői
• borászatok, pincészetek, szőlészetek
• sommelierek

• bortanfolyamokat/képzéseket szervező cégek
• minőségi borokat felszolgáló éttermek, szállodák
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Minőségi borfogyasztók érdeklődési körei
nagy érdeklődést mutatnak az alábbi témák iránt
könyvajánló, kulturális kritika

123%

történelmi témák, tudományos ismeretterjesztés

sportolás

117%

utazás és nyaralás

112%

személyes pénzügyek, beruházások

párkapcsolat, házasság

lakás, otthon, kert
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Forrás: TGI-NOK 2017/1-4 (affinitás a teljes lakossághoz viszonyítva)

111%

109%

111%

121%

Minőségi borfogyasztók érdeklődési körei
Fontos számukra, hogy a háztartásuk a legújabb technológiával legyen felszerelve

Gyakran inspirálják folyóiratok díszítő és berendezéstervei

Fontos számukra, hogy jól öltözöttnek tűnjenek

111%

126%

Az autó lényeges számukra szabadidejük legnagyobb részének eltöltéséhez

Szeretnek új eszközöket, készülékeket venni
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109%

Forrás: TGI-NOK 2017/1-4 (affinitás a teljes lakossághoz viszonyítva)

139%

111%

Print kiadványok

együttes elérés (a csomagban feltüntetett megjelenési darabszámokkal)

1 842 938 nyomott példány

1 578 963 értékesített példány
109%-os affinitás

1 795 000
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olvasó

Forrás: MATESZ Gyorsjelentés, 2018. I: negyedév; NOK 2017/1-4; Mediaworks Terjesztés
affinitás a teljes lakossághoz viszonyítva

az éttermek, étel/ital
fesztiválok iránt

Online site-ok

együttes elérés (hetente átlagosan)

682 700

látogató hetente

6 957 400 oldalletöltés hetente
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Forrás: DKT - Gemius 2018/05(15+ belföldi közönség, desktop platform)

ÖSSZEGZÉS

• A TOP 100 Magyar Bor a
borversenyek sablonjaitól eltérő
módon, a fogyasztók számára is
elérhető borokat rangsorolja

főbb mutatók
10 000 nyomott példányszám

megjelenés

• Fiáth Attila szakmai partner, a zsűri
elnöke. A borászok, borászatok,
sommelierek, gasztro- és
borbloggerek által elismert szakember
• Minőségi megjelenés

2018. szeptember 6.
terjesztés
• utcai árusítás eredményeként
• rendezvényeken
• alternatív módon
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Forrás: Mediaworks Terjesztés

• mindig aktuális
• Kiadványt beharangozó
médiakampány

Köszönjük a figyelmet!
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