
 

Az Édesítő az Édes Otthon című ingatlanmagazin alkotóinak legújabb, női életmód 

magazinja, amely mindent bemutat, amivel megédesítheti az ember az életét és a 

hétköznapjait, és amely márciustól indul szombaton, dél és 14.00 között kerül 

adásba az RTL Klubon. 

A műsor hisz benne, hogy tartani kell a lépést a legújabb trendekkel és 

irányzatokkal, és a műsor során a témákat úgy érdemes tálalni a nézőknek, hogy az 

ne csak informatív, de szórakoztató is legyen. Csapatunk szeret a témák mélyére 

ásni, és azt pörgősen, fiatalosan feldolgozni, hogy mindenki számára érthetően 

adják át a nézőknek. Műsorunk (akárcsak az Édes Otthon, melynek adásait itt 

nézheti meg) nem a hagyományos, mű, magazin irányt, hanem a werkesebb, 

vlogosabb megjelenítést veszi alapul, amely ma már mindenki számára ismert, és 

elfogadott lett, ezáltal közelebb hozva a témát az emberekhez. Minden adásunkban 

más ismert személlyel találkozik műsorvezetőnk, mely kerettörténetként más 

hangulatot kölcsönöz minden epizódnak. 

 

 ROVATOK: 

 Tükröm-Trükköm: Tippek a jó kinézethez 

 Egész-ség: Minden amivel egészségesebbek lehetünk. 

 Spúr: Bármi, amivel pénzt spórolhatunk 

 Csináld magad!: Egy szakember ad tippeket arról, hogy 

hogyan készítsünk el saját kezűleg olyan dolgokat, amiket 

sokan mással készítenének el. 

 Édes otthon: Lakberendezéssel, otthoni életmóddal 

kapcsolatos témák. 

 Tévhitek: Eloszlatjuk a negatív képzeteket bizonyos 

témákról. 

 Spiri-Tiszta: paranormális, jóslatokat és spirituális témákat 

dolgozunk fel. 

 

Ár:  

250.000 Ft + Áfa: 2,5 perces részvételi lehetőség esetén 

300.000 Ft + Áfa: 3 perces részvételi lehetőség esetén. 
Az árak magukban foglalják az online megjelenéseket is.  

Amennyiben szeretne élni azzal a lehetőséggel, hogy a műsor elején/végén, valamint 
a műsor promóciós ajánlóiban támogatói szpotot, (melyet nem csak az RTL csoport 
egyéb csatornáin is bemutatnak) IPM-et, esetleg rovattámogatást szeretne 
megjeleníteni, vagy nyereményjátékban szeretne részt venni, mindenképpen jelezze 
a számunkra! 

Vidéki forgatás esetén: 90ft/km díjat számolunk fel. 

Az adás ismétlése: 

A premiert követő hét egyik 

hétköznapján dél körül. 

Online felületeken is elérhető lesz 

műsorunk: 

www.rtlklub.hu 

www.rtlmost.hu 

www.facebook.com/edesitomagazin 
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