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A Ridikül című tévéműsorban egy éve már, hogy 
Jakupcsek Gabriella minden hétköznap a 
legkülönfélébb témákról beszélget érdekes és 
népszerű emberekkel. A műsor sikere lehet a 
záloga egy heti női magazinnak, amely 
továbbgondolása az ott elhangzottaknak.



A RIDIKÜL MAGAZINRÓL

Célunk az m1 Ridikül című műsorához kapcsolódó, 
igényes női magazin létrehozása, amely  
hagyományos női témákat dolgoz fel - korszerű 
módon. Rovataink tematikája szorosan illeszkedik 
az adott hét műsoraihoz, de továbbgondoljuk a 
stúdióban elhangzott  kérdéseket és történéseket, 
kiegészítve azokkal az érdekességekkel, amelyek a 
műsoridő adta korlátok miatt kimaradtak. 



MIÉRT HISZÜNK BENNE?

A női magazinok piaca telített, akár heti -, akár havilapokról 
van szó. Mégis hiányzik egy olyan lap, amely igényes, 
önálló, független, művelt és a világ dolgaiban tájékozott 
nőknek szól. Akik a kor kihívásaira értelmes válaszokat 
adnak, képesek és tudnak vitatkozni, a mindennapok 
nehézségeit megoldani. Ahhoz, hogy stabil, a márkához 
kötődő olvasótábort tudjunk létrehozni, a hagyományos- 
tól eltérő, elegáns struktúrát találtunk ki. A hazai 
olvasóközönség ízlése konzervatív, ugyanakkor igénye van 
a változásra. A Ridikül Magazin egyszerre lesz értékőrző és 
modern lap. Designját is ehhez igazítjuk. Kötődik a 
műsorhoz, arra épül, de attól mégis markánsan 
különbözik. Lesznek benne a műsortól független, de a 
magazin szelleméhez illő rovatok is, ezzel gazdagítva a heti 
olvasnivalót. Egyfajta szlogennek is felfogható: 
„Hétközben nézze, hétvégén olvassa.”  Ez a Ridikül.



TÉMÁINK

Nők, akikre odafigyelünk
Társadalom
Egészség, életmód, sport
Kultúra
Divat, szépség, stílus
Utazás
Gasztronómia

Az írásokat szakértő vendégek véleményével, velük 
készített interjúkkal egészítjük ki. 
A magazin fotóanyagára nagy hangsúlyt fektetünk.



KINEK SZÓL?

A Ridikül Magazint a világ dolgaiban és a saját 
környezetében tájékozott fiatal felnőtt nőknek, önálló és 
határozott középkorú asszonyoknak és bölcs 
tapasztalatokkal bíró idősebb hölgyeknek ajánljuk. 
Mindazoknak, akik észreveszik a szépet, a jót, szeretik és 
élvezik az életet, akik kellő humorral és bölcsességgel 
szemlélik a körülöttünk zajló változásokat. Akik a kor 
kihívásaira értelmes válaszokat adnak, képesek és tudnak 
vitatkozni, a mindennapok nehézségeit megoldani. 
Lapunkat azoknak a közép és felsőfokú végzettségű, 
modern nőknek szánjuk, akik nyitottak a világra, és 
szeretnék is befolyásolni saját sorsukat és környezetük 
sorsát.

Egyszóval: az okos és érzékeny nőknek ajánljuk a Ridikült.
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