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Spabook
Utazás, Wellness, Valódi Közösség

Kategória teremtő blogmagazin és turizmus 
szakportál hazai és nemzetközi turizmus hírekkel, 
fókuszálva a

• spa&wellness,
• prémium szálláshelyek,
• termálfürdők,
• strandok,
• egészségmegőrzés témájára.

Ötvözi a személyes blog influencer hatását, a 
magazinok tudásmegosztását és a hírportálok 
aktualitását.



Spabook – Utazás, 
Wellness,
Valódi Közösség

• Az első magyar spa blog, a hazai 
utazósblogok meghatározó 
szereplője, egyedi spa niche-ben.

• Valódi közösség, élő, 
elkötelezett, aktív 
kommentelés minden nap, 
személyes offline találkozók 
privát fürdős eseményeken.



Mr Spabook – arc a hitelességhez
Key Opinion Leader, B2B & B2C

Kassay Tamás: vendégélmény szakértő, utazó blogger,
a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetségének tagja,
meghívott előadó a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gödöllői, valamint a 
Károly Róbert gyöngyösi campusán, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Turizmus Club 
szakmai rendezvényén. 

• Corvinus Egyetem:
Turisztikai Fejlesztési Menedzser

• Hong Kong Polytechnik University:
MicroMaster in International Hospitality Management,
Luxury Management

„Szenvedélyem a vendégélmény! Tanácsadóként segítem a szolgáltatókat abban, hogy 
növeljék vendégelégedettségüket, bloggerként pedig építem a márkájuk jó hírnevét és 
ismertségét.”



Spabook referenciák

• Országmarketing TDM projektek: 
• Szlovénia
• Olaszország
• Jordánia

• InterContinental Mumbai, India – 5*

• Ritz-Carlton Hong Kong – 5*

• HolidayInn Bangkok, Thaiföld – 4*

• Lapa Palace Lisszabon, Portugália – 5*

• Premier Palace Spa Bukarest, Románia – 5*

• Panorama Aqualux Újvidék, Szerbia

• Royal Mekong Hotel Phnom Penh, Kambodzsa – 3*

• Templation Hotel Siem Reap, Kambodzsa – 5*

A teljesség igénye nélkül.



Spabook számokban, kapcsolódó csatornák
A Spabook egy „pókháló” mintájára működik. Sok helyen ott van, különböző néven

2021. Havi átlag

• WEB: 100.000 UV, 200.000 PV

• FB: 300.000 reach/hó, organikus, nem szponzorált, napi 1 poszt

• FB oldal: 14.800 aktív követő

• FB csoport: 17.700 aktív tag
• Wellness, Utazás, Élmények
• Turizmus Hírek
• Fürdők, Gyógyfürdők
• Travel Blogs, Local Tips

• Admin és influencer a 3. legnagyobb magyar utazós csoportban, 50.000 aktív tag

• LinkedIn: Magyar Turizmus Csoport B2B

• Pinterest: 5800 UV/hó

• Instagram: 2300 követő

• Twitter: SEO linkek

• ClubHouse: Magyar Utazás Klubház

• Lifeexplorers.hu partner magazin

• TikTok



WEBOLDAL
100.000 UV (egyedi látogató/hó)

200.000 PV (oldalletöltés/hó) 

Spabook számokban, kapcsolódó csatornák
A Spabook egy „pókháló” mintájára működik. Sok helyen ott van, különböző néven

Facebook oldal
300.000 elérés/hó

Wellness, Utazás, Élmények 
FB csoport (zárt)

3600 tag

Turizmus Hírek Hitelesen 
FB csoport (nyitott)

3400 tag, sokszoros elérés a 

megosztások miatt

Fürdők, Gyógyfürdők
Facebook csoport (nyitott)

10700 tag, sokszoros elérés a 

megosztások miatt

Hírstart, 
Startlap, 
Propeller, 
Hírmutató

Instagram
2400 

követő

Pinterest
5800 
néző

Twitter

Clubhouse

LinkedIn
Magyar 

Turizmus 
Csoport

TikTok 10k 
view

potenciál

Utazashirek.huLifeexplorers.hu
Partner magazin



Spabook tanácsadói szolgáltatások
vendéglátó- és szálláshelyek számára: vendégélmény fejlesztés

• Teljesítmény és hatékonyságnövelés szállodák & fürdők számára

• koncepciótervek kidolgozása

• üzleti stratégia tervezése

• marketing & kommunikáció

• influencer marketing hálózat & csatornák

• közösségi média tartalomgyártás

• közösségi média fiókok kezelése

• közösségi média hirdetések management támogatás

Legerősebb kompetenciáim:

• ergonómia folyamatok fejlesztése

• vendégek viselkedésének és motivációjának megértése

• vendégélmény szintjének emelése

• vendégelégedettség növelése



Spabook felületek, lehetőségek
wellness, lifestyle, utazós termékek és szolgáltatások népszerűsítése

• Banner megoldások

• PR cikk
• egyedi tartalom

• megrendelői tartalom

• SEO cikk

• Említés, hyperlink elhelyezés cikkben

• Social media kampány
• Facebook oldal

• Facebook csoportok

• LinkedIn

• Instagram



Spabook felületek, lehetőségek
wellness, lifestyle, utazós termékek és szolgáltatások népszerűsítése

• Banner megoldások – 100.000 Ft/hó

• PR cikk egyedi tartalommal – 120.000 Ft/cikk (SEO optimalizált, igény esetén storytelling, interjú, kreatív, stb)

• PR cikk ügyfél által küldött tartalommal – 60.000 Ft/cikk

• SEO cikk – 40.000 Ft/cikk

• Említés, hyperlink elhelyezés meglévő cikkben – 15.000 Ft/cikk

• Facebook oldal – 150.000 Ft (1 bejegyzés/nap, premium influencer szolgáltatás)

• Facebook csoportok – 30.000 Ft/csoport (kiemelkedő tag-minőségű, aktív csoportok)

• LinkedIn – 30.000 Ft (oldal + csoport)

• Instagram – 30.000 Ft (bejegyzés + story)

• Twitter – 9000 Ft/tweet

• Pinterest – 9000 Ft/fotó

Hosszú távú együttműködés, rendszeres megrendelés esetén az árak egyedi megállapodás szerint alakulnak.



Spabook elérhetőség
wellness, lifestyle, utazós termékek és szolgáltatások népszerűsítése

Kassay Tamás

editor@spabook.net

+36308249814

mailto:editor@spabook.net

