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Olimpiai-, világ-, és  Európa-bajnok, 
világkupa-győztes, magyar bajnok, 
olyan fogalmak, amelyek egy sport-
nemzet esetében egyet jelentnek 
az örömmel, a boldog pillanatokkal, 
a szurkolással és nem utolsó sorban 
a büszkeséggel. 
Ezekhez az eredményekhez hosszú 
és kemény munka árán jutnak el a 
versenyzőink, megannyi izzadtságcsepp, 
edzés és lemondás kíséri ezt az utat. 
No meg azok az összetevők, amelyek 
fontos elemei a dicsőségnek, ám 
kevesebb figyelmet kapnak. 

Tények, nem szárazon. Sikerek, nem felszínesen. Értékek értéknek kezelve!

www.kormanysport.hu

A           célja, 
hogy többek között teret 
adjon azoknak a közel sem 
elhanyagolandó tényeknek 
(beruházások, támogatások), 
amelyekről kevesebb szó esik, 
és amik felett átsiklik a sportot 
kedvelő közönség.
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Az, hogy egy klubnál, csapatnál elkezdenek 
„jönni” az eredmények, sokak számára 
egyet jelent a sportolóval, kisebb arányban 
az edzővel, kapitánnyal. 
Ám azt ritkábban hallani, hogy az adott 
csapat vagy versenyző azért (is) szerezhe-
tett érmeket az országnak, mert megfelelő, 
vagy minden igényt kielégítő körülmények 
között edzhetett, hozzájutott azokhoz a 
támogatásokhoz, amiknek köszönhetően 
gondtalan és színvonalas felkészülést 
folytathatott egy-egy világversenyre. 

Ugyanakkor  a KormánySport                   olyan 
témákkal is foglalkozik, amelyek szintén 
hiánypótlók a mai magyar online média- 
piacon. Sportgazdaság, sportpolitika, sport-
piac, sportjog, utánpótlás nevelés, és nemzet-
közi trendek a sportéletben. 

A KormánySport              ugyan nem, hírportál, 
ennek ellenére nem tervezzük „elhallgatni” 
a magyar sikereket, legyen az kiemelt vagy 
kevésbé ismert sportág. 
Ugyancsak helyet kapnak a színes (nem 
bulvár!) témájú írások is, amelyek bekísérik 
az érdeklődőket a sportélet kulisszatitkaiba, 
a színfalak mögé egy-egy hazai rendezésű 
világversenyen, illetve a sportolók, csapatok 
felkészülésében.

Tények, nem szárazon. Sikerek, nem felszínesen. Értékek értéknek kezelve!

www.kormanysport.hu
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Tények, nem szárazon. Sikerek, nem felszínesen. Értékek értéknek kezelve!

Betölteni azt a kommunikációs rést, 
aminek következtében az emberek 
egy része nem érti világosan, hogy 
miért kerülnek olyan komoly összegek 
a sportba? Miért törekszünk jelentős 
sportesemények hazánkba szervezésére? 
Miért éri meg egy egészséges, sportos és 
sportoló nemzetet nevelni az iskolákban? 

Az oldal szeretné a sportpiac minden 
jelentős kérdését tárgyalni, megvilágítani 
olyan oldalról is, ahonnan esetleg eddig 
n e m  t e l j e s  kö rűe n  t ö r t é n t  m e g :  
rávilágítani a befektetések céljára, 
valamint ezeket a befektetéseket 
összegezve, átláthatóan rendezni 
egy hiteles platformon.

FELÜLETEINK

Remélem hamarosan Önt is 
partnereink között üdvözölhetjük!
Tartson velünk!

Sportbaráti üdvözlettel:

Kendi Hana

Tulajdonos

www.kormanysport.hu
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Megjelenés Ár ( 1hónap)*

Szuperbanner 230.000 Ft
Maxi banner 230.000 Ft
Nagy banner 130.000 Ft
Kicsi banner   55.000 Ft
Csík banner   70.000 Ft
Bilboard 230.000 Ft
Videó elhelyezése 250.000 Ft
Pr cikk (2500 karakter, 4 kép)  50.000 Ft

*Az árak áfa nélkül értendőek!
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