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Burget Péter vagyok, a Testszerviz és az Életmódváltás Magazin alapítója. 2013-ban 
46 évesen megszabadultam 34 kilótól, ízületi problémáktól, emésztési és anyagcsere 
gondoktól, és kirobbanó fizikai formába kerültem. Ez azóta is tart. Ma 50 éven is túl úgy 
gondolom, hogy ez a normális állapot.

Az életmódváltásom sok tapasztalattal gazdagított, ráadásul annyira látványos is volt, 
hogy rengetegen kerestek meg a „titkos recepetért”. Természetesen nincsen titokos 
recepet, se varázsbogyó, vagy a mindent azonnal megoldó csodadiéta.

Az embernek a test működését kell megértenie, mert a testünk lesz képes csodákra. 
Annak érdekében, hogy a test dinamikus egyensúlyáról, működéséről minél többen 
tudjanak elindítottam egy életmódváltó programot 2014-ben. Ezzel vette kezdetét az 
a vállalkozás, mellyel több ezer embernek tudtam segíteni megismerni, megérteni és 
helyesen szervizelni és működtetni a testét.

Miről szól ez az ajánló?
BEMUTATKOZÁS           2. oldalon

A TESTSZERVIZ CÉGCSOPORT SZÁMOKBAN  3. oldalon

PORTFÓLIÓ        4. oldalon

 » TESTSZERVIZ.HU      4. oldalon

 » TESTSZERVIZ FACEBOOK OLDAL   5. oldalon

 » TESTSZERVIZWEBÁRUHÁZ.HU    6. oldalon

 » ÉLETMÓDVÁLTÁS.HU     7. oldalon

DISPLAY HIRDETÉS PÉLDÁK     8. oldalon

HIRDETÉSI MEGOLDÁSOK ÉS KAPCSOLAT   9. oldalon

„Emberek sokaságának segíteni abban,
hogy a Testszerviz technológia és anyagok,

valamint aktív konzultánsi
közreműködéssel elinduljanak

egy jobb életminőséget lehetővé tévő
helyes és tudatos életmód felé,

amely elvezetheti őket
egy hosszabb, sikeresebb

és boldogabb élet felé.”



A TESTSZERVIZ CÉGCSOPORT SZÁMOKBAN
2014 óta 3.500 ember zárta le a Testszerviz életmódváltó Prémium programot sikerrel.

2014-ben indult saját weboldalunk www.testszerviz.hu címen. Több száz cikk, recept, ügyfélsiker segít eligazodni az élet-
módváltás világában. Az oldal napi egyedi látogatószáma havonta 150-200.000 között mozog. 

2014-ben elindult a Testszerviz Facebook oldalunk (https://www.facebook.com/idealistest). Az oldalnak jelenleg 98.000 or-
ganikus követője van, posztjaink havi elérése 1.600.000 fő

2015-ban megakult a Testszerviz Erdély. Jelenleg 20 Testszerviz Konzultáns szolgáltat Magyarország és Erdély nagyobb 
városaiban. Egyidőben jellemzően 200 aktív ügyfelünknek segítve az Életmódváltásban.

Sorra jelennek meg a Testszerviz könyvek: Élet írta szakácskönyv, Kulcs a testhez, Kulcs a hormonokhoz, Kulcs az immun-
rendszerhez, Kulcs a tápanyagokhoz, Kulcs a stresszhez. Könyveinkből több, mint 15.000 példányt értékesítettünk kizáró-
lag saját, internetes csatornánkon.

2018–ban elindult a Testszerviz Wellbeing program – vállalati jól-léti program munkatársaknak, amin eddig 2500 munkavál-
laló vett részt.

Ugyancsak 2018-ban megnyit a Testszerviz Egészség Webáruház, 1300 regisztrált törzsvásárló. (www.testszervizwebaru-
haz.hu).

2021 nyarától elindultak a Testszerviz Extra sajátmárkás termékek (tészták, almaecet, kollagének, fehérjepor, fodros kel por, 
Zöldturmixpor), mely szortiment folyamatosan bővül.

2021 július elején indult el Életmódváltás Online magazinunk, www.eletmodvaltas.hu címen.

http://www.testszerviz.hu
https://www.facebook.com/idealistest
http://www.testszervizwebaruhaz.hu
http://www.testszervizwebaruhaz.hu
http://www.eletmodvaltas.hu


ÉLETMÓDVÁLTÁS KÖZÖSEN

• naponta frissülő blog: havonta több, mint 30 cikk; jelenleg 800+

• folyamatosan frissülő receptgyűjtemény: jelenleg 500+

• Életmódváltó Program sikergyűjtemény: 500+

• Facebook-on 98.000 saját követő, további oldalak és csoportok

• szegmentált hírlevél-listák: összesen 15.000+ feliratkozó

LÁTOGATOTTSÁG
NAPI 4.500 FŐ
HAVI 150.000 FŐ

TESTSZERVIZ.HU

ELÉRÉS
GLOBÁLIS

CÉLCSOPORT
ESOMAR ABC
25-65 ÉV KÖZÖTTI NŐK

https://www.TESTSZERVIZ.HU


AZ ÉLETMÓDVÁLTÁS FACEBOOK OLDALA
• oldalunknak 98.000 organikus követője van jelenleg

• naponta 40 posztot jelenítünk meg

• receptek, életmódváltás, táplálkozás, egészséges termékek

• szakmai anyagok az egészségről

• sikeres életmódváltók történetei témakörökben

• posztjaink az általunk előállított tartalmakra hivatkoznak

KÖVETŐK
98.000 FŐ

TESTSZERVIZ FACEBOOK OLDAL

ELÉRÉS
(ORGANIKUS) HAVI 300.000 FŐ
(HIRDETÉSEK Q1-Q2) 4.000.000 FŐ

CÉLCSOPORT
ESOMAR ABC
25-55 ÉV KÖZÖTTI NŐK

https://www.facebook.com/idealistest


A HELYES ÉLETMÓD WEBÁRUHÁZA

• 1200 minősített egészséges termék széles portfólióval

• Csak azt adjuk a testnek, ami szükséges jelszónk alapján váloga-

tott termékskála

• Élelmiszerek, vitaminok, táplálékkiegészítők, kozmetikumok, ház-

tartási kellékek, könyvek

• 2021-től Testszerviz Extra sajátmárkás termékek (kollagének, fe-

hérjepor, almaecet, tészták)

• 1300 regisztrált vásárló, akiknek 70%-a törzsvásárló

LÁTOGATOTTSÁG
HAVI 16.000 FŐ
HAVI 48.000 OLDALLETÖLTÉS

TESTSZERVIZWEBÁRUHÁZ.HU

ELÉRÉS
GLOBÁLIS

CÉLCSOPORT
ESOMAR ABC
30-55 ÉV KÖZÖTTI NŐK ÉS FÉRFIAK

https://www.TESTSZERVIZWEBaRUHaZ.HU


AZ ÉLETMÓDVÁLTÁS KEZDŐLAPJA
• naponta frissülő oldal: havonta több, mint 200 cikk és hamarosan 

videók is

• egyedi nézőpontok, szakmai vélemények a cikkekben

• érdekes, egészséggel kapcsolatos cikkek dr. Kollai Balázstól, dr. 

Suba Rékától, dr. Kricsfalvi Pétertől

• nem csak életmódváltás magazin

• közösségi média támogatás

LÁTOGATOTTSÁG
NAPI 2.000 FŐ
HAVI 60.000 FŐ

ÉLETMÓDVÁLTÁS.HU

ELÉRÉS
GLOBÁLIS

CÉLCSOPORT
ESOMAR ABC
30-55 ÉV KÖZÖTTI NŐK ÉS FÉRFIAK

https://www.eletmodvaltas.hu


LEADERBOARD
• Hol látható: Megjelenik az életmódváltás.hu ösz-

szes oldalán a felső sávban valamint a testszerviz.
hu blog és receptek oldalain fix időtartam alapon.

• Megjelenés: asztali nézetben
• Hirdetés mérete: 728x90pixel

1 hét  125.000 Ft / 2 hét 225.000 Ft / 3 hét 325.000 Ft  
/ 4 hét 400.000 Ft

MEDIUM BANNER
• Hol látható: Megjelenik az életmódváltás.hu összes 

oldalán az oldalsó sávban fix időtartam alapon.
• Megjelenés: asztali és mobil nézetben
• Hirdetés mérete: 300x250pixel

1 hét  200.000 Ft / 2 hét 220.000 Ft / 3 hét 310.000 Ft  
/ 4 hét 400.000 Ft

HALFPAGE BANNER
• Hol látható: Megjelenik az életmódváltás.hu összes 

oldalán az oldalsó sávban fix időtartam alapon.
• Megjelenés: asztali és mobil nézetben
• Hirdetés mérete: 300x600pixel

1 hét  300.000 Ft / 2 hét 325.000 Ft / 3 hét 325.000 Ft  
/ 4 hét 400.000 Ft

CIKKEN BELÜLI MEGJELENÉS
• Hol látható: Megjelenik az életmódváltás.hu összes 

oldalán a cikkekben az első bekezdés után.
• Megjelenés: asztali és mobil nézetben
• Hirdetés mérete: 728x90pixel és 300x250pixel

1 hét  300.000 Ft / 2 hét 325.000 Ft / 3 hét 325.000 Ft  
/ 4 hét 400.000 Ft

DISPLAY HIRDETÉS PÉLDÁK



DISPLAY HIRDETÉSI MEGOLDÁSOK

• weboldalainkon való hirdetési lehetőség
• főoldalon
• minden oldalon
• rovatokban
• cikkben vagy videókban való hirdetési lehetőség

• asztali géprek és mobilra optimalizált hirdetési formátu-
mok

• hírlevélben való megjelenés
• közösségi média hirdetések

NATÍV HIRDETÉSI MEGOLDÁSOK

• cikkben vagy videókban való termékelhelyezési lehető-
ség

• termékteszt
• egyedi, ügyfél igényeire szabott témájú brandelt cikk- és 

videósorozat
• közösségi aktivitás, Facebook és Linkedin oldalainkon, 

csoportjainkban
• egyedi nyereményjáték
• igényre szabott, saját brandelt rovat vagy tematikus 

melléklet
• SEO és PR megjelenések

A display és natív hirdetések külön-külön és együtt is megvalósíthatóak.
Egyedi igények, kampányok megvalósításában is szívesen segítünk,

kérjük vegye fel velünk a kapcsoltot!

KAPCSOLATFELVÉTEL
Együttműködések, terméktesztelések

Bogyó Péter - stratégiai vezető
kapcsolat@eletmodvaltas.hu

+36 70 771 42 52

Hirdetés
Burget Péter - ügyvezető

hirdetes@eletmodvaltas.hu
+36 30 737 43 59


