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think smart, look amazing



history
Marie Claire was first 

published in France 
in 1937. 

after World War II it was 
re-launched in 1954.

Marie Claire France is the most 
highly recognized up-market 

fashion title in terms 
of quality and is the reference 

in France.

1937

2015

1954



34

26
16
54.000.000

31.000.000
33.000

InternatIonal edItIons

WeBsItes

sold CopIes yearly

a MultIMedIa Brand reaCHIng 66 MIllIon WoMen
eaCH MontH

unIque users

advertIsIng pages In 2015

australia, Belgium French, Belgium vlaams, Brazil, China, Colombia, Czech republic, France, greece, 
Hong-Kong, Hungary, Indonesia, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, lower gulf, Malaysia, Mexico, 

the netherlands, puerto rico, romania, russia, saudi arabia, south africa, spain, switzerland, taiwan, 
thailand, turkey, ukraine, united Kingdom, united states, venezuela

Marie Claire was launched in Hungary in april 2007.
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a unique concept

marie claire is known for its thought-provoking 
and inspiring, yet relevant and entertaining content. the 

magazine celebrates modern women who are stylish, 
independent and open-minded.

marie claire features stories that appeal to women who are 
socially aware, yet unabashedly fashion-and-beauty-

conscious. Marie Claire is for the woman of substance with an eye 
for style.  someone who is fascinated by what the world 

has to offer, and also by what she can offer in return.

marie claire is for a woman who wants to
“think smart and look amazing.”



BRAND VALUES
...informs you

…surprises you

…moves you

…makes you dream

…seduces you

…helps you

…makes you smile
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fashion
aspirational 

yet accessible
Fuses the inspirational with the practical in a visual stunning, 

reader-friendly way.

showcases the season’s key trends, 
presenting the outstanding designers.

gives readers the keys to translate fashion trends, 
mixing affordable fashion with designer pieces.

reveals spectacular images from famous 
photographers and international top models.

Filckalap,
Max Mara 
Weekend,
25 990 Ft.
Gyapjúgarbó,
Benetton,
10 990 Ft.
Gyapjúruha,
Sportmax,
140 490 Ft.
Gyapjúkabát,
Isabel Marant 
pour H&M, 
59 990 Ft.
Harisnya,
Calzedonia,
1500 Ft.
Lakkbőr táska,
Salamander,
52 990 Ft.
Szegecselt orrú 
magas sarkú,
Saint Laurent,
219 900 Ft

Kasmírpulóver,
H&M,

12 990 Ft.
Gyapjúmellény 

és -ruha,
Navona,  

49 900 Ft 
és 89 900 Ft.  

Gyűrűk,
Swarovski,

26 600 Ft 
és 32 800 Ft.  

Bőrtáska,
Coccinelle,

92 900 Ft.
Harisnya,

Calzedonia,
1500 Ft.

Bőr magas sarkú,
Buff alo – Salamander,

32 990 Ft
162 | www.marieclaire.hu
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Selyemblúz,
Max Mara 
Weekend,
57 990 Ft.
Gyapjúszövet
ruha,
Orsay,
9995 Ft.
Fülbevaló,
Swarovski,
21 500 Ft.
Karóra,
Bering,
53 900 Ft.
Bőröv,
Coccinelle,
24 900 Ft.
Műbőr táska,
H&M,
5990 Ft.
Harisnya,
Calzedonia,
1500 Ft.
Bőr magas sarkú,
Max Mara 
Weekend,
62 490 Ft

Pamutgarbó,
Intimissimi,

7900 Ft.
Gyapjúkepp,

Mango, 
25 995 Ft.

Gyapjúruha,
Tatuum,
21 490 Ft.

Bőrkesztyű,
Max Mara Weekend,

31 990 Ft.
Bőrtáska,

Marc by Marc Jacobs,
149 900 Ft.

Harisnya,
Calzedonia,

1500 Ft.
Fűzős magas sarkú,

Montonelli,
22 900 Ft
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Izgalmas, gazdagon díszített felületek, nemes anyagok és 
vibráló sziluettek jellemzik a 2013-as tavaszi-nyári szezon 
toptrendjeit. A vissza-visszatérő elemek mellett nem kevés 
újdonsággal is előrukkoltak a legrangosabb divatházak. 
fotó: Stratis     styling: Sylvie Halic, Elisa Murat
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beauty
beautiful 
yet informative
offers smart ideas, expert tips, glamorous and inspiring 
beauty images.

In-depth professional advice on all aspects of beauty including 
latest products and technologies.

Combines the practical with the beautiful and helps the readers to 
achieve perfect looks.

 |szépség
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A SZÉPSÉG
HORIZONTJA
Nyers természetesség, vonzó, egzotikus sminkek, homok-
fútta haj és megannyi vad, fémes árnyalat – a szépség 
szemtől szemben. Az igazi, belülről lüktető, mindent túl-
ragyogó szépség testközelből.   fotó: Jason Hetherington

A NAPFÉNY ÍZE
Matthew Williamson kifutóin életre 
keltette a ’70-es évek világutazó hip-
pijeinek emlékét és az ezt kísérő szín-
pompás csillogást. Harmatos bőr, díszes 
kiegészítők, aranyszínű smink... Ahogy 
az életet csak szeretni lehet.
Útra fel!
Próbáljuk ki a Manna Virágvizek közül 
a szantál- vagy a jázminillatút – a szín-
tiszta virágvíz kellemesen illatosít, hű-
sít, és hidratálja a testet. Az arcunkat 
a Sisley Sunleÿa öregedésgátló napozás 
utáni arcápolójával frissítsük, majd vi-
gyük fel a Chanel Soleil Tan de Chanel 
bronzosítóalapot az arccsontra, és emel-
jük ki a szemünket a Diorshow Mono 
szemhéjpúder Spencer árnyalatával.

ROMANTIKUS HARCOS
A Marc by Marc Jacobs és Vera Wang 
modelljei a fejük köré csavart szemkáp-
ráztató szövettel úgy festenek, mintha 
egy önismereti utazásról tértek vol-
na vissza Rádzsasztánból, útba ejtve 
a Burning Man fesztivált. „A turbánok 
a nyár legdögösebb hajkiegészítői” – 
mondja Ali Pirzadeh hairstylist. 
Útra fel!
A Vera Wangnál látott „viharvert” fri-
zuráért használjunk nagy adag hajha-
bot, majd tupírozzuk fel a tincseinket. 
Dolgozzuk bele hajunkba a TIGI Bed 
Head Candy Fixations Mega Whip extra  
dúsító  hajformázóját, töröljük szárazra, 
majd szárazon is használjuk a Bed Head 
hajformázót a tartósabb eredményért.

 |szépség
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RÚZS-
TUNING
Vastagabb, dúsabb, vonzóbb? Egy kis 
turpissággal átrajzolhatjuk a szánk 
kontúrvonalait. Az élénk színek lesz-
nek a legfőbb szövetségeseink, illet-
ve – ahogy a Prada is tette – a felső 
kontúrnál használt fehér vagy ezüs-
tös árnyalatok. A lényeg, hogy amit 
választunk, világos legyen, és alkal-
mazkodjon a rúzsunk textúrájához. 
Ha az matt, akkor a kontúr se legyen 
fényes. A harmadik aduászunk pedig 
a szezon kedvence: a matt összhatás, 
ahogy a Rochas kifutóin is láthattuk. 
Itt a szokatlanság vonzza majd a te-
kinteteket. 

HAJCSAVAR
A vékony, laza fonatok nagyon romantikusak, nőiesek, de van bennük egy kevés-
ke kócos szemtelenség is. Egyszerre lesz tőlük szelíd és „öntudatos” a külsőnk. 
Egy-egy apró, alig észrevehető fonott tincs is elég, hogy feldobja a frizurát, és 
látványossá tegye a megjelenést. Ne ragaszkodjunk a tökéletesen szabályos for-
mákhoz, a hibátlan, szoros fonatokhoz: engedjünk meg magunknak egy lehe-
letnyi „rendezetlen” összhatást, a hajunk azonban legyen dús hatású, fényes és 
kívánatosan egészséges.

Hajhab,
Taft Keratin

 Mousse, 799 Ft

Rúzs, L’Oréal Paris 
Color Riche (407),

3399 Ft

Rúzs, Lancôme
L’ Absolu Rouge Nu

(132), 8500 Ft

Rúzs, Estée Lauder
Pure Color (Fireball), 8300 Ft

Folyékony ajakrúzs,
Rimmel Apocalips

(Big Bang),
1899 Ft

Hajlakk,
Nivea Diamond

Gloss, 
899 Ft

Tápláló  sampon,
Kérastase

Elixir Ultime,
8500 Ft

HOLLY FULTON

MISSONI

y yFolyékony 
mmel ARim

yFoly
Rim

Rúzs,
Clinique 

Chubby Stick (Chunkies Chili),
5600 Ft

ROCHAS

PRADA

ANNA SUI

 |szépség
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SZÉPSÉG

TREND-
RIPORT

2013. TAVASZ–NYÁR
Az apró nüanszoktól a metszően modern 
színkezelésig a szezonban a harmonikus 

geometria uralja a sminket. A színek, a fé-
nyek és az árnyékok is mind az arcformát 

hangsúlyozzák.
összeállította: Oláh Zsófi a

MATTHEW WILLIAMSON

PRADA



features
which

broaden
the horizon

In-depth journalism.

Eye-opening reportage 
investigations offering new 

perspective and insight into 
women’s lives.

International and local social 
campaigns, real life articles, 
a true world with female 

perspectives.

emotional first-person 
testimonies, fascinating 

celebrities, superb heart-
breaking photo journalism.

 |fotóriport
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 |fotóriport

NŐJOGON 
A VILÁG

Egyes közösségekben a nő kiváltsága, hogy 
párt válasszon, máshol a városfalon belülre 
férfi  be sem teheti a lábát, megint máshol 

csak éjjel, lopva látják őket szívesen, szigorúan 
kakasszóig. Vajon mitől működnek az új évez-

red talpon maradt anyajogú társadalmai? 
szerző: Emmanuelle Eyles    fotó: Nadia Ferroukhi

92 | www.marieclaire.hu
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Loliták
Amerikai dokumentumfi lmeken vagy díjnyertes fotókon hüledezve nézzük 

az apró felnőttekké sminkelt kislányokat a gyerekszépségversenyeken, és nem 
lepődünk meg, amikor Franciaországban szigorú tiltást vezetnek be a korhatárra 
vonatkozóan. De mi a helyzet itthon? Nálunk hogy működik a királylányiparág? 

szerző: Orosz Sára    fotó: Pályi Zsófi a

REFLEKTORFÉNYBEN

 |címlapsztár
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Hollywood az isteni tökéletességet hajszolja, de időnként elcsábul a szabálytalan szom-
széd lánynak is. A hóbortos Zooey Deschanel az utóbbi kategóriába tartozik. Örök 

játékosság és kíváncsiság sugárzik belőle. Hét éve futó sorozata, a New Girl egyértel-
műen igazolja, hogy igenis lehet nyerő, aki különc.

szerző: George Gurley    fotó: Tesh

ZooeyEljött 

ideje

a nyálat az arcomról. Iszonyú megalázó 
volt.” Nemrég kiszúrta az illetőt egy kö-
zös ismerősük esküvői fotóján. „Megbo-
csátottam neki, de nem felejtek.” 

Visszatekintve mégis úgy látja, a kö-
zépiskola segített azzá válnia, akinek 
ma ismerjük. „Akinek sosem kellett 
semmiért megküzdenie – mert gazdag 
családból jött, vagy mindig is jól nézett 
ki –, felnőttként sokkal nehezebben éli 
meg a kihívásokat. Engem megacéloztak 
a kamaszkori éveim.” A 33 éves Descha-
nel ma az egykor kiközösített tinédzse-
rek fantáziabosszúját éli: a sikereivel 
törleszt azokért az évekért. Nemcsak 

sztárja, de a producere is a New Girl 
című sorozatnak, egyik fele a She & Him 
nevű indie-zenekarnak, nem mellesleg 
a Pantene szépségnagykövete. De a fi l-
mes múltja is impozáns: kritikai elis-
merések és kasszasikerek is akadnak 
a munkái között. 

Séta New Yorkban
Ez a szép őszi nap villásreggelivel in-
dult a barátjával, Jamie Linden forga-
tókönyvíróval, akivel fél éve jött össze 
– nem sokkal azután, hogy háromévnyi 
házasság után szétmentek a férjével. 
„Kár, hogy ilyen borús az idő, elme-

aA gimi hetedik éve nem volt éppen ke-
gyes Zooey Deschanelhez. A kalifor-
niai Crossroads magániskola pufók, 
szeplős tinijének osztálytársai között 
volt, akit Fűzfának (Willow) hívtak, de 
akadt Visszhang (Echo) és Borostyán 
(Ivy) keresztnevű is. Neki viszont se 
hangzatos neve, se jó alakja nem volt. 
Egy sokszor emlegetett história szerint 
egyik népszerű osztálytársa egyszer 
arcul köpte. „Esküszöm, semmi külö-
nöset nem csináltam! Csak beszéltem 
hozzá, ő pedig megelégelte – idézi fel az 
esetet. – Emlékszem, ahogy odasompo-
lyogtam a szekrényemhez, és letöröltem 

48 | www.marieclaire.hu

l
Sorozatos 
sikerszéria
Nagyon szép. Nagyon szerencsés. És nagyon dicsérik. 
Az HBO saját gyártású sorozata, a Társas játék egyik 
főszereplőjeként izgatottan várta a második évadot, 
mindjárt négy darabot is próbál a Nemzetiben, van 

egy kisfi a, és igen heves, ha sportközvetítésről van szó.
szerző: Fencsik Tamás    fotó: Papp Éva & Schneider Zoltán

Martinovics Dorina

 |címlapsztár
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lLezseren libben át az úton az elvi-
selhetetlen délelőtti kánikulában, és 
mielőtt leülne a megbeszélt teraszon, 
megáll egy másik kávézónál: vált vala-
kivel néhány szót. Talán a környékről 
ismeri az illetőt, de lehet, hogy nem – 
az biztos, hogy kétévnyi újlipótvárosi 
élet után már lokálpatriótának érzi 
magát Martinovics Dorina, és úgy sé-
tál a környéken, mintha már kislány-
ként is itt tolták volna a baba kocsiját. 
Ahogy az asztalhoz ül, látszik rajta a 
fáradtság, de ez nem is meglepő: végig 
forgatott nyáron, alig pár napot tudott 
pihenni – bár akkor azonnal felült egy 
repülőre, és tandemugrással kiugrott 
belőle. Bármikor megismételné, mondja 
mosolyogva, elesni is szeret, ám olyan 
jelenetet sosem vállalna, amely az életét 
veszélyeztetheti – mégiscsak van egy 
kisfi a. Óvatos duhaj.

Dorina eredetileg budai lánynak szü-
letett, most a fi ával él Pesten – a gyereke 
apjával két éve váltak külön, de az öt és 
fél éves Boriszt amennyire lehet, közö-
sen nevelik. A környéket a Társas játék 
első évadjának forgatása során szerette 
meg, sokat járt ide a munka miatt. A so-
rozat második évadját az interjú készí-
tése előtt alig négy nappal fejezték be – 
Dorina közben a rajongásig megszerette 
a fi lmezést. Ősztől azonban visszatér 
a színpadra: az „új” Nemzeti Színházban 
négy darabot is próbál, kíváncsian várja, 
hogy Alföldi Róbert után milyen lesz 
Vidnyánszky Attilával, az intézmény 
jelenlegi igazgatójával együtt dolgozni. 
Ez már a nyolcadik évadja lesz a Nem-
zetiben. Még egykori főiskolai tanára, 
Jordán Tamás szerződtette le, de előtte 
is már jó pár darabba beugrott. Pedig 
nem is készült színésznek. 

Miért jártál a Kertészeti Egyetemre? 
Nem vettek fel a Színművészetire, és 
valahogy el kellett bliccelni egy évet?
Nem, szó sincs erről. Gimnazistaként 
nagyon szerettem a biológiát, elég jó is 
voltam belőle. Olyan egyetemet keres-
tem, ahol ezt lehetett tanulni. Szívesen 
lettem volna orvos vagy állatorvos, de 
nem bírom a tűt és a vért, maradtak hát 
a növények. A Kertészetin a biológián 
kívül mindent tanultunk, vagy négyféle 
matek volt, miközben én már azt is ne-
hezen fogtam fel, hogy „x egyenlő négy.”
Ehhez képest a szénláncok mentek 
a harmadikos biológiai tananyagban. 
Igen, a szénláncok nagyon jók. Az egye-
tem első félévében a pad alatt nagyon 
sok vastag könyvet olvastam ki, ott sze-
rettem bele az olvasásba. Előtte csak 
azért olvastam, mert olvasni kellett. 
Apukámnál végül kihisztiztem, hogy 
hadd felvételizzek a Színire, és hadd 
hagyjam ott a Kertészetit.
Apukád vízilabdaedző, anyukád 
szocio lógus. Szociológus nem lettél. 
Sportoló lehettél volna?
Úsztam, vízilabdáztam, sőt megvolt 
a műugrás és a kajak is. De nem éreztem 
olyan nagyon egyiket sem a magaménak. 
Hatalmas vízilabda-rajongó vagyok, és 
nagyon hangosan tudok meccset nézni. 
A tavalyi olimpiát is végigpufogtam – 
annyira üvöltöttem a lakásban, hogy 
azt hittem, kihívják rám a rendőrséget. 
Aztán a Kertészetiből hogyan jött 
végül a Színművészeti?
Az általános iskolai legjobb barátnőm 
– aki a középiskolában is az maradt – 
nagyon szeretett volna színésznő lenni. 
Kitalálta, hogy átmegy egy drámatago-
zatos iskolába a giminkből. Egy-két hétig 
jártunk külön suliba, amit elég nehe-

Sosem vonzott, 
hogy megismerjenek 
az utcán, a munka 
köt le. Hogy mennyi-
re látszódom, az 
kevésbé fontos  

114 | www.marieclaire.hu

The 
Lady

Aung Szan Szú Kji, a Nobel-
békedíjas burmai ellenzéki 

vezető nemrégiben azért járt 
Budapesten, hogy a rendszer-

váltásról gyűjtsön tapaszta-
latokat – de nekünk is bőven 

van mit tanulni tőle. 
szerző: Cseke Eszter, S. Takács András

A VILÁG
LEGBÁTRABB

ASSZONYA

Cseke Eszter és S. Takács András Budapesten 
készített exkluzív interjút a világ egyik legkemé-

nyebb, legelszántabb, legbátrabb asszonyával
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A vágy
múlandó

 |fotóriport

Feladták a családi életüket és minden földi 
hívságot, hogy minél közelebb kerüljenek 
a nirvánához. Mianmarban ötvenezer budd-
hista szerzetesnő él kolostorokban, ame-
lyek az özvegyek, a bajba jutottak, az árvák 
és a szegények menedékei is egyben.
szöveg és fotó: Caroline Chapeaux

 |fotóriport
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exploration of global lifestyle 
trends, while making them 
relevant and accessible to 
local readers.

Beautiful captured local 
and international 
destinations, interiors, 
unusual cuisine and 
interesting personalities.

 |gasztro
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Sáfrány
Egzotikus aroma és napsárga szín. Ezt kapják 
ételeink a fűszerek csillagaként, vörös aranyként, 
a királyok fűszerszámaként emlegetett sáfránytól.

 |gasztro

JÓFÉLE  FALATOK
A krókuszt (kerti sáfrányt) mindenki szere-

ti. A fűszert a rokona, a jóféle sáfrány bibéje 
adja. A jóféle sáfrány most, ősszel virágzik, 

és ha megszeretjük, jövőre bátran ültet-
hetünk ilyet is a kertünkbe vagy cserépbe. 

Megszárított bibéit főzéskor fi noman mor-
zsoljuk meleg folyadékba, és hagyjuk kicsit 

ázni. Ne essünk túlzásba: a sáfránynak 
számtalan egészségvédő hatása van, de 

csak akkor, ha óvatosan adagoljuk.

Spárgás metélt
4–6 személyre
fél kiló szélesmetélt • 1 fej vöröshagyma • 2 gerezd fokhagyma • 1 szem paradicsom • 1 nagyobb üveg spárgakonzerv • 1 csipet sáfránypor 
• reszelt pecorino sajt • 2 evőkanál olívaolaj • só • frissen őrölt fekete bors

A spárgaszálakat aprítsuk 3-4 részre, és tegyünk félre belőlük egy pohárnyit. Pirítsuk meg forró olajon a felaprított hagymát és a fok-
hagymát, dobjuk rájuk a spárga nagyobb részét, a meghámozott, felaprított paradicsomot, ízesítsük sóval, borssal, és főzzük egészen 
krémes állagúra. (Ínyencek beleönthetnek fél pohár fehérbort is.) Közben a csomagoláson feltüntetett módon főzzük meg, majd 
csöpögtessük le a tésztát. A főzővizéből őrizzünk meg egy decinyit, ebben remekül elkeverhetjük a sáfrányport. Miután ezt is a spárgás 
krémhez kevertük, alaposan forgassuk bele a tésztát. Tálalás előtt tegyük a tésztára az ép spárgadarabkákat, és szórjuk meg a sajttal.
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Amikor egy tér lelkét keres-
sük, bizalommal fordulhatunk 
a fekete-fehér kombinációhoz. 
És a szürkéhez, amely egyesíti 
a fekete komolyságát a fehér 
ártatlanságával. Idén ezek 
az árnyalatok foglalkoztatják 
leginkább Tricia Guild belső-
építészt, akit a Marie Claire 
olvasói már jól ismernek.

színei

t

A SZÍV

A SZÜRKE ELEGANCIÁJA

Tricia Guild nemzetközi hírű brit belső-
építészt bátor szín- és mintahasználatá-
ról ismerik. Annak ellenére, hogy szinte 
nincs árnyalat, amely ne szerepelne ta-
péta- és textilkollekcióiban, és kedvelt 
motívumai sem a szerénységükkel hív-
ják fel magukra a fi gyelmet, az általa 
tervezett terek mégis harmonikusak 
és marasztalók. A titok az arányokban 
rejlik – tartja a Designers Guild alapí-
tó-tulajdonosa. A lakberendezésről val-
lott gondolatait rendszeresen kiadott, 
remekbe szabott albumokban osztja 
meg rajongóival. A legfrissebb, Colour 
Deconstructed című kötetében (amely 
magyarul nagyjából annyit jelent: szín-
bontás) a színek állnak a fókuszban, és 
bár a fekete-fehér az egyik kedvenc pá-
rosa, ezzel a kombinációval most először 
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Falatozás 
a tenger 
közepén
Felsorolhatatlan az a sok fi nomság, amely-
lyel a máltaiak megkínálják a szigetre érkező 
vendégeket. A hagyományos helyi kony-
ha remekei jól megférnek az olasz, a brit, 
az afrikai, a görög és még ki tudja, hányféle 
nemzet ízlése alapján készült fogásokkal.

 |gasztro
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A NYÚL SZIGETE
Málta kikötői már az ókorban ismerték az egzotikus csemegéket: 
illatos keleti fűszerek, érlelt húsok, sajtok, borok alatt roskadoztak 
a hajók. A sziget lakói azonban a mai napig a helyi termékeket 
és a hagyományos, egyszerű konyhát részesítik előnyben – bár 
kétségtelen, hogy hatott rájuk az olasz, a francia, a brit, az afrikai, 
a spanyol és a görög ízlés. A tenger jótékonyan körülöleli az orszá-
got, az étlapon gyakran szerepelnek ismert vagy kevésbé ismert 
halak, polipok. A nem hivatalos nemzeti eledel mégis vadhúsból 
készül: nyúl spagettivel és markáns ízesítésű szósszal. A máltai fogá-
sok ma is népszerűek, kipróbálhatjuk őket az éttermekben. A napi-
rendhez pedig szigorúan hozzátartozik az ebéd utáni szunyókálás.

PASTIZZI 
PASTIZZI TA’ L-IRKOTTA
(körülbelül egy tucat sütihez)
A pastizzi az a falat, amelyet a máltaiak csak úgy 
bekapkodnak két étkezés között, ha megéheznek, 
de a terített asztalra is kerülhet bulikon, könnyű 
előételként. Borsókrémes, spenótos változatban 
is ismert, mi a ricottásat szeretjük a legjobban. 
A kötelező kóstolnivalók közé tartozik.
30 deka ricotta • 10 deka reszelt puhasajt vagy natúr 
krémsajt • 50 deka fagyasztott leveles tészta • só
Keverjük krémesre a ricottát a sajttal, ízlés szerint 
sózzuk meg. Van, aki 1 tojást és kevés aprított petre-
zselymet is javasol, ha van hozzá kedvünk, ezeket is 
a belekeverhetjük. A felengedett tésztát nyújtsuk a le-
hető legvékonyabbra és legszélesebbre. Vágjunk belőle 
5–10 centis négyzeteket, és azokat is lapítgassuk to-
vább a tenyerünkkel. Utána kanalazzunk rájuk egy-egy 
adagot a töltelékből, majd ügyesen hajtsuk és zárjuk 
össze őket a két sarkuknál, hogy tengerikagyló-alakú 
legyen a csomag. Kenjük meg tojással, és 200 fokos 
sütőben fél óra alatt süssük aranyszínűre.
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luxusAZ INTELLIGENS

Medence a tenger partján, 
az egyik eldugott villa kertjében 
a Soneva Fushi-szigeten 

 |világ
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m
Egy volt svéd szupermodell és egy nála jóval fi atalabb, dúsgazdag indiai férfi  

szerelméből született a világ egyik legkülönösebb és legdrágább üdülője, a Soneva. 
Az intelligens luxus jegyében kialakított maldív-szigeteki paradicsomban rúgja le 
a cipőjét a felső tízezer – Angelina Jolie-tól Madonnáig –, hogy néhány hétig újra 

a természet szabad gyermekének érezze magát.   szerző: Cseke Eszter, S. Takács András

Már a hajón elkezdődik: frissen facsart 
uborkalevet és zsenge kókuszt kapunk, 
majd ellentmondást nem tűrően elve-
szik a cipőinket. A mellettünk ülő, lát-
hatóan márkamániás hölgy vissza kéri 
strasszokkal kirakott tornacipőjét, 
és biztos, ami biztos alapon a Gucci 
táskájába süllyeszti. Pedig a többiek-
nek, a cipővel együtt, mintha egy ár-

nyék is eltűnne az arcukról, a következő 
napokban vagy hetekben – ki mennyit 
marad – nem adunk majd a külsőségek-
re. Ehhez szükségünk van egy nagyobb 
pénzösszegre és a tulajdonosok szerint 
az intelligenciánkra is. A szigeten min-
den fából és kőből van, a házakat buja 
esőerdő választja el egymástól, az ár-
nyas földutakon – ahol csak biciklivel 

szabad közlekedni – könnyen eltéve-
dünk. Állítólag ez is az élmény része. 
Amikor már éppen úgy éreznénk ma-
gunkat, mint Jancsi és Juliska a sötét 
erdőben, a személyzet egyik mosolygós 
tagja – aki éppen jókora kókusztermést 
operál le a fáról egy kötél segítségével – 
útbaigazít. Nehéz eldöntenünk, hogy 
a biokertészet feletti függőhidak, a csil-

Cikkünk szerzői, Cseke Eszter és S. Takács András 
a világ egyik legdrágább üdülőjébe kaptak 
meghívást, hogy riportot készítsenek róla  

Érkezik a saláta, amilyet Párizstól 
Londonig sehol sem találni 

A tulajdonosok, Eva és Sonu 
álmaik otthonában 

Eszter és András hidroplánnal 
érkeztek a szigetre, 
onnan készült a fotó a kikötőről
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Varázs-
hegy

A luxus és az egyszerűség, az ősi és 
a modern mesteri ötvözete. Egy ház, 
amelyben csak néhány bútor és egy 

tűzhely áll a fehérre meszelt falak 
között – mégis tökéletes.

 |otthon
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kKis erdei úton jutunk el ahhoz a barátsá-
gos kő-fa épülethez, amelyben egy csa-
lád az Alpok egyik legszebb vendégházát 
alakította ki. A Dolomitokban járunk, 
nagyjából félúton az ausztriai Innsb-
ruck és az olaszországi Bolzano között. 
Eredetileg apró faház épült az erdő mé-
lyén – ötszáz évvel ezelőtt –, amelyet 
később kibővítettek, és a helyi nemesek 
vadászháza lett.

Giorgia és Stefano Barbini néhány 
évvel ezelőtt vették meg és restaurál-
ták hihetetlen gondossággal a helyet, 
amelyet – a legközelebbi település nevé-
hez igazodva – San Lorenzo Mountain 
Lodge-nak kereszteltek el. A házaspár 
története is érdekes, életük egészen 
más mederben folyt, mielőtt úgy dön-
töttek, hogy 1200 méter magasban élik 
a mindennapjaikat. Mindketten hosszú 
éveken át és sikeresen dolgoztak top-

Stefano
sonkával, 
Giorgia
kuglóffal 

 |utazás
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Izland
A türkiz tavak, a csillogó gleccserek, a fé-
lelmetes vulkánok és a roppant vízesések 
szigete. De itt van Reykjavík is, amelynek 
egyedi stílusában már-már a „berlini kúl” 

nyomait fedezhetjük fel.
szerző: Gyárfás Dorka
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mMég most is alig tudom elhinni, amikor 
már itthon nézegetem a Gullfoss-vízesé-
sen, a fortyogó mocsárnál vagy a Kék 
lagúnánál készült képeket, vagy amikor 
a vulkánok, gejzírek és soha be nem fa-
gyó tavacskák fotóiban gyönyörködöm, 
hogy ott voltam, és közelről láthattam 
mindezt. Izland földöntúli szépségű 
tája in az ember gyakran érzi magát régi 
viking mesében, ahonnan csak a bizarr 
manók és szörnyek hiányoznak – pedig 
a helyiek szerint nekik is itt kell lenniük 
még valahol. Ha elegünk van a nyüzs-
gésből, és nem vásárolgatni, hanem gyö-
nyörködni szeretnénk, ha a város helyett 
a virágzó természet látványára vágyunk, 
akkor Izland kitűnő úti cél lehet. 

Az első dolog, amellyel az utazó szem-
besül, a hideg, illetve a kristálytiszta le-
vegő. Nyáron – Izlandon július közepé-
től augusztus közepéig tart – számítha-
tunk akár 20 fokos hőségre is, de akkor 
is gyakori esővel, alkalmanként egy kis 
havazással. A többi évszakban feltétle-
nül szükséges a gyapjúpulcsi és a nadrág 
alá harisnya, különösen, ha egész napos 
túrákat tervezünk. De elengedhetetlen 
a vízálló nadrág és kabát is.

A világ stílustérképén
Amikor megszoktuk a hűvös leve-
gőt, újabb kapcsolót kell átállítanunk 
az agyunkban. A méretek. Izland ugyan 
nagyjából akkora területen fekszik, 
mint Magyarország, de tizedannyian 
sem élnek rajta. A természet tágasabb, 
hatalmas tájakon nyoma sincs emberi 
életnek, és a települések is jóval kiseb-
bek. A sziget teljes lakossága 320 ezer 

A Þingvellir Park egyik fele 
az amerikai, a másik az euró pai 
kontinentális lemezen fekszik

A hajók mindent visznek. A ten-
gerészeknek és a halászoknak is 
van ünnepnapjuk

Az egykori halászfalu, ma 
kedvelt kirándulóhely – Hellnar 
éttermének teraszán

lifestyle
innovative
yet relevant



@work

Marie Claire @work 
is a new section dedicated 
to working women and 

offers career advice, interviews with 
powerful women and 

practical tips. 
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INSTANT
IRODA

Nem kávézó, de nem is lakás – hanem közösségi 
iroda. Egy olyan terület, amelyre büszkék lehetünk, 

mert egyáltalán nem vagyunk elmaradva a nemzetkö-
zi mezőnytől. Az egyik legizgalmasabb munkavégzési 
lehetőségnek jártunk utána Budapesten és Bécsben. 

szerző: Tiefenthaler Eszter
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A KAPTÁR a második budapesti közösségi irodaként indult 
2012-ben. „Akkoriban még előfordultak olyan napok, amikor 
a postáson kívül más nem nagyon nyitotta rám az ajtót, de az 
érdeklődés folyamatosan nőtt” – meséli Nikolett, aki önkén-
tesként került ide. A KAPTÁR-t három, szervezetfejlesztéssel 
foglalkozó szakember alapította, akik akkoriban elsősorban 
maguknak kerestek irodát, de nyitottak voltak rá, hogy a teret 
és az infrastruktúrát másokkal is megosszák. Az alapítók is-
meretségi köréből adódóan az első bérlők szervezetfejlesztők, 
coachok voltak, aztán megjelentek a PR-osok, a marketin-
gesek, a különböző kreatív területen dolgozó szakemberek. 
A többség hosszabb távra tekinti irodájának a KAPTÁR-t, de 
akár egy-egy napra is be lehet esni dolgozni. Sok vállalkozás 
székhelyeként is működnek, a bejárati ajtón már nehezen 
férnének el további céges matricák.

Az irodában mostanában a bérlők bemutatására fókuszál-
nak. Rendszeresek a közösségi ebédek, ahol konkrét témákat 
vitatnak meg, és a tagok tréningeket is tartanak egymásnak. 
A hely pedig kiállítótér is egyben, év végéig le vannak kötve 
a kiállítások. „A bérlők gyakran egymás ügyfelei lesznek – 

KKépzeljünk el egy olyan irodát, ahol egészen más területen 
dolgozó emberek ülnek egymás mellett – más a munkájuk, 
de ugyanoda járnak be dolgozni. Találkoznak a kávégépnél, 
néha együtt ebédelnek, és idővel akár közös projekteket is in-
dítanak. Elsőre meglepően hangzik, pedig sok esetben logikus 
megoldás: egy vállalkozás beindításakor jól jön a felszerelt 
iroda, ahol csak egy asztalt kell bérelni, de sokat segít azoknak 
is, akik egyébként otthonról dolgoznának, ám a megszokott 
környezetben képtelenek koncentrálni. Arról már nem is be-
szélve, hogy a megosztás korát éljük, vagy legalábbis fogjuk 
élni hamarosan: egyre többen jönnek rá, hogy nem éri meg 
saját autót, biciklit, irodát fenntartani, érdemes inkább kö-
zösen használni őket. 

A coworking San Franciscóból indult, de már itthon sem 
ismeretlen, sőt néhány hazai iroda is kifejezetten sikeres. 
Ez persze nagyon jól hangzik, de azért fontos hozzátenni, 
hogy ezek a közösségi irodák azért működnek olyan jól, 
mert a vezetőik – legyenek tulajdonosok vagy alkalmazot-
tak – különösen érzékenyek arra, hogy észrevegyék a bérlők 
új igényeit, hétről hétre izgalmas programokat szerveznek, 
és mindig tudják, hogy adott pillanatban kiket kell bemutatni 
egymásnak. Nevezhetjük őket a coworking irodák gazdáinak 
is, az ő munkájuknak köszönhetően pezseg az élet ezeken 
a helyeken. Nem állítjuk, hogy ők mindannyian nők, de való-
színűleg többségben vannak.

Közösségépítők
„Az iroda miatt jönnek, de a közösség miatt maradnak” – 
összegzi több mint kétéves tapasztalatait Barta Nikolett, 
az Operaház tőszomszédságában lévő KAPTÁR értékesítési 
vezetője. Az egyik kétfős tárgyalóban ülünk le beszélgetni, 
amelyet a bérlők adott időszakokra foglalhatnak le maguknak. 
A kényelmes antik bőrfotelt egy pszichológus is megirigyelné, 
a csupa üvegfal viszont látni engedi, hogy mi történik a közös 
térben. Egy nagy asztalnál öt-hat fős csoport tart megbeszé-
lést, sokan dolgoznak a laptopjukon, és a nagyobb, négyfős 
irodák is mind foglaltak.

Magyar közösségi iroda Bécs-
ben: a LOFFICE már három 
éve Ausztriában is jelen van

Tárgyalás, tréning, sajtótájé-
koztató – a közösségi irodák-

ban mindig zajlik az élet 

A bécsi iroda  egyik 
legkedvesebb da-

rabja a tulajdonosok 
nagymamájának 

ülőgarnitúrája 
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Sok nő bármit megadna azért, hogy minél több időt tölthessen a tulajdon édesany-
jával, míg mások fi noman szólva is kínosnak éreznék, ha beleragadnának az anyuka 
kicsi lánya szerepbe a munkahelyen, vagy jobb a békesség alapon sosem kevernék 
a munkát a magánélettel. Pedig a dolog nem megvalósíthatatlan, oda lehet fi gyel-
ni az egészséges arányokra, ráadásul felemelő érzés lehet a saját család számára 
kamatoztatni a tudásunkat. A Marie Claire három olyan párost keresett fel, ahol 
anya és lánya dolgozik együtt, de otthon és a közös munkahelyen is irigylésre 
méltó a harmónia.

Törvények kötelékében
Dr. Abay Kinga olyan ügyvédjelölt, 
akinek a nagyszülei, az édesanyja és 
az édesapja is a paragrafusok embe-
re. Hiába, a jog világa klasszikusan 
dinasztikus hivatás, így a legkevésbé 
sem meglepő, hogy a huszonéves ügy-
védnő a felmenői szakmáját választotta, 
és maga is talárt öltött. „Őszinte leszek, 
én ebbe nőttem bele. Már kiskoromtól 
fogva ebben a világban éltem, nyolcéve-
sen már tudtam, hogy ügyvéd leszek. 
Megtetszett ugyanis gyerekként, hogy 
állandóan hemzsegnek a szüleim körül 
az emberek, engem pedig kiskoromtól 
fogva ismernek. Ráadásul kicsit pszi-
chológia is az ügyvédi hivatás.” 

Kinga másfél éve áldoz a polgárjog ol-
tárán, és ugyanabban az ügyvédi irodá-
ban védi a mundér becsületét, ahol húsz 
éve az édesapja és az édesanyja is ugyan-
ezt teszi. „Nem volt kérdés, hogy a szü-
leimnél kezdjem el, aztán lesz, ami lesz. 
Megbeszéltük, hogy ha nem működik, 
akkor szívfájdalom nélkül búcsút veszek 
a családi irodámtól.” A dolgok márpedig 
a jelek szerint működnek, az édesanya, 
egyben a főnökasszony, dr. Török Moni-
ka nagy örömére. „Mi a tudásunk mel-
lett a praxisunkat tudjuk nyújtani Kinga 
boldogulásához. Egyfajta szellemi és 
szakmai örökség ez. Az ügyfél ugyanis 
úgy érez: ha az anyjában megbíztam, 
a lányában is meg fogok.” Márpedig Kin-

ga édesanyja a saját bőrén tapasztalta 
meg, hogy nem okvetlenül gördülékeny 
együtt dolgozni a famíliával. 

„Annak idején én is az édesapámnál, 
kezdtem a hivatásom, aki szintén ügy-
véd volt, és alig vártam a szakvizsgám, 
azonnal búcsút intettünk szakmailag 
egymásnak. Aztán amikor Kinga később 
a családi ügyvédi irodához került, adta 
magát a kérdés: megy-e együtt. A fő-
nöke is lettem, úgyhogy se túl szigorú, 
se kivételező nem lehetek vele. De azt 
mindannyian tudtuk, hogy meg szeret-
nénk együtt próbálni.” Az anya-lánya 
kapcsolat aztán sokkal erősebbé vált, 
mint valaha. És ebbe még az is belefér, 
hogy Monika néha rákérdez a lányára, 
evett-e már aznap meleget. „Nem zavar 
az anyáskodás, mert a lényéből árad 
mindez. Anyu nemcsak értem, hanem 
a munkatársaimért is aggódik. Össze-
sen hatan dolgozunk az irodában, min-
denki felé sugározza a gondoskodást.” 
Ami pedig a vasárnapi családi ebédeket 
illeti, a régóta önálló életet élő Kinga 
örömmel eszi az édesanyja főztjét. Bár 
közgazdász fi vérei néha megjegyzéseket 
tesznek, hogy már megint ügyvédkedik 
a család, a bátyja – biztos, ami biztos – 
beiratkozott levelezőn a jogra. 

Monika és Kinga is meg van győződve 
arról, hogy a rendkívül szerteágazó jogi 
hivatás egyes részei igenis nőknek valók. 
„Öröklésjoghoz, családjoghoz igenis kell 
az empátia és a beleérző képesség, hiszen 
alapjában véve bajba jutott emberek for-
dulnak ügyvédhez. Az ügyfelek pedig 
őszintébben megnyílnak nők előtt, pél-
da erre az idős hölgy, aki minap az egész 
életét feltárta egy örökség kapcsán. De 
nőként a határozottságomat is jobban ka-
matoztatom, bátrabban mondok nemet 
egy tárgyaláson. Válóperekkel viszont 
nem foglalkozom, egyszerűen nem sze-
retnék érzelmileg involválódni” – meséli 
a tapasztalt ügyvédnő, aki szerint az igazi 
zsonglőrmutatvány az irodán kívül kezdő-
dik, ahol valóságos bravúr édesanyaként 
és feleségként is jól működni.

AZ ANYÁM 
A FŐNÖKÖM

Vannak egészen bűbájos fejezetei annak, ha 
nőként az anyánkkal van közös vállalkozásunk 

vagy irodánk, de biztosak lehetünk benne: 
igazi truváj, hogy évekig őrizzük a békessé-
get, közben pedig a vagyont is gyarapítsuk.

szerző: Beszterczey Judit    fotó: Sárosi Zoltán
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Az ügyfél 
ugyanis úgy 
érez: ha 
az anyjá ban 
megbíztam, 
a lányában 
is meg fogok
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SZUPER-
HŐSNŐK

Nemzetközi vállalatokat és világszerte ismert 
cégeket irányítanak. Anyák és döntéshozók, akik 
nap mint nap keményen megdolgoznak a sike-

rért. Női vezetőket mutatunk be, akik elfogadták 
a kihívásokat, és mertek hinni az álmaikban.

szerző: Chilembu Krisztina    fotó: Erdőháti Áron
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Tizenkét év telt el azóta, hogy a férjével, Iván-
ka Andrással elkezdték kutatni a betonban 
rejlő technológiai és esztétikai lehetőségeket, 
és olyan termékeket álmodtak meg, amelyekkel 
újra értelmezték a talán leghétköznapibb építő-
anyag feldolgozásának és fejlesztésének a ha-
tárait, a burkolatoktól a homlokzati panelekig, 
az esővízgyűjtő és -szűrő biobetonrendszertől 
a szemüvegkeretekig. 

Outsiderként ugrottak bele formabontó ötleteik 
megvalósításába – Katalin jogásznak, András pe-
dig informatikus mérnöknek tanult –, és a csalá di 
vállalkozásból mára nemzetközileg elismert cég-
csoport lett, olyan megrendelőkkel, mint a G-Star 
Raw, a Stella McCartney vagy az Andaz Hotels 
by Hyatt szállodalánc.

„András mint cégvezető a megvalósító: kitartó, 
realista, következetes, az én erősségem pedig 
az, hogy új lehetőségeket vonzzak be, kimenjek 
terepre – magyarázza Katalin. – Én a katona va-
gyok, aki az első sorban megy a csatába, és nem 
áll meg addig, amíg fel nem hajtja a lehetősége-
ket.” Stratégaként és kreatívigazgatóként többek 
között a megrendelőkkel, a szakmai közönséggel, 
beruházókkal való kapcsolati háló építése a fel-
adata, de ő irányítja az arculattervezést, a show-
roomok kialakítását is. „Rengeteget tanultam 
a projektmenedzsment és a műszaki megoldások 
szintjén is – mondja Katalin. – Számos terüle-
ten szeretném továbbképezni magam, de erre 
a munka mellett nem jut elég idő.”

Ennyi elfoglaltság mellett gyakran kerül 
a család „időalagútba”. „Sokszor eszünkbe jut 
a munka privát pillanatokban, hiszen egy krea-
tív tevékenységnél nem lehet megszabni, hogy 
a legjobb ötletek reggel 8-tól este 6-ig érkezzenek, 
és inkább csak hétköznap” – mondja Katalin. 
A sok utazás mellett a családnak stabilitásra van 
szüksége. Hosszú nyaralásokra nincs idő, de ha 
tehetik, beiktatnak néhány 3-4 napos kiruccanást 
kétéves kislányukkal, Anna Leonával.

Amit a legjobban szeret a munkájával kapcso-
latban, az a motivált, kitartó csapat. „Az egyik fő 
célkitűzésünk az, hogy az IVANKA a világ vezető 
dizájnerbeton-márkája legyen. 90 százalékban 
már külföldre dolgozunk, és a világ számos pont-
ján futnak projektjeink” – mondja. A legnehezebb 
azonban a stresszt kezelni: „Nemcsak a betonnal 
való szakmai munkáról beszélünk, hanem olyan 
erőjátszmákról, amelyek napi szinten próbára 
teszik a csapat és a vezetőség idegrendszerét.” 
A feszültséget 2-3 órás edzésekkel vezeti le, szel-
lemi munkáról egy abszolút fi zikai tevékenység-
re vált – a „fi zikai megsemmisülés” rengeteget 
segít, meséli. 

Az egyik legnagyobb kihívást, amit napi szin-
ten kell kezelni, a munka és a magánélet szétvá-
lasztása jelenti. „A kettő összekapcsolása nem 
ideális, de nálunk ez adott, egy korai pillanatban 
döntöttünk így a férjemmel – emlékszik vissza 
Katalin. – Az egészben az a legnehezebb, hogy 
nagyon magasra tesszük a mércét. Ezt magán-
életi szempontból komoly erőfeszítés kezelni, de 
a munka szempontjából előrevisz, és az IVANKA 
cégcsoportnak vagy egy-egy projekt sikerének 
mindenképpen kedvez.”

IVÁNKA KATALIN, kreatívigazgató, 
IVANKA Studio & Factory

                       EGY KREATÍV 
      TEVÉKENYSÉGNÉL  
          NEM LEHET MEGSZABNI, 
  HOGY A LEGJOBB ÖTLETEK 
           REGGEL 8-TÓL ESTE 6-IG 
    ÉRKEZZENEK, ÉS INKÁBB 
             CSAK HÉTKÖZNAP

ÖS
SZ

EÁ
LL

ÍT
OT

TA
: S

ÁG
I IL

DI
KÓ

   F
OT

Ó
: L

OS
ON

CI
 PÁ

L, 
IM

AX
TR

EE
.C

OM

1  Gucci, 279 000 Ft 
2  Hugo Boss, 79 500 Ft 
3  Swarovski, 105 000 Ft 

4  Thomas Sabo, 63 400 Ft 
5  Calvin Klein, 78 000 Ft

1  Roamer, 130 000 Ft 
2  Michael Kors, 74 900 Ft 
3  DKNY, 41 900 Ft 
4  Marc by Marc Jacobs, 53 900 Ft 
5  Lacoste, 59 900 Ft 

A LETISZTULT FORMÁK 
ÉS A KELLEMESEN LÁGY 

SZÍNEK TÖKÉLETES KI-
EGÉSZÍTŐJE  EGY-EGY 

MINIMALISTA, KLASSZIKUS 
FÉM- VAGY BŐRSZÍJAS  

KARÓRA.

HATÁROZOTT EGYÉNI-
SÉGEK VÁLASSZANAK 
SIKKES, ARANY-FEKE-
TE SZÍNBEN POMPÁZÓ 
FAZO NOKAT. A MUNKA-
HELYEN AZONBAN BÁN-
JUNK CSÍNJÁN A FELTŰ-
NŐ DARABOKKAL.

J E G E S  B Á J 
P E R C R Ő L  P E R C R E

R A G Y O G Ó A N
P O N T O S  I D Ő

1
2

3

4

5

1

3

2

4

5

WATCH YOUR STYLE
Csak pontosan! Találd meg a stílusodnak leginkább megfelelő álomkarórát.
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H É T F Ő
HÉTINDÍTÓ CSAPATMEETING

Vágjunk neki az új munkahétnek a legjobb formánk-
ban. A magabiztos, meggyőző külsőt hangsúlyozzuk 
erőt sugárzó lilás, füstös szemsminkkel, amit a felső 

szemhéj tövében éjfekete ceruzával, majd fekete 
szempillafestékkel tehetünk hangsúlyosabbá. A ha-

junkat fésüljük szorosan elegáns, aszimmetrikus 
copfb a, szükség esetén zselével fi xáljuk. 

5 MUNKANAP, 5 STÍLUS
A dress code-nak megfelelő külső 
alapvető fontosságú a munkahelyen, 
de az egyhangúság helyett szavazzunk 
a változatosságra. Bemutatjuk, hogyan 
variálhatjuk a sminkünket és a frizurán-
kat a különböző munkahelyi kihívások-
nak megfelelően.

Pamutgarbó, zsorzsettblézer 
és -nadrág, Benetton, 

6790 Ft, 30 790 Ft és 
18 490 Ft. Fülbevaló, FREY 

WILLE, 237 500 Ft 
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K E D D
ÉVES ÉRTÉKELÉS

A karrierünk szempontjából kiemelt napon kelt-
sünk üde, megbízható, mégis felkészült benyo-
mást a külsőnkkel. A légies frizurával könnyed-
séget, a nude árnyalatokban játszó szájfestéssel 
hitelességet sugározhatunk, míg a fekete szem-

ceruzával a vízvonalakon kihúzott szemmel meg-
nyerő tekintetet varázsolhatunk magunknak.
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Pamuting, USE Unused, 
42 000 Ft. Kötött kardigán, 
F&F, 3990 Ft. Karóra, FREY 
WILLE, 637 500 Ft

@work

FO
TÓ

: E
M

M
ER

 LÁ
SZ

LÓ
   S

TY
LIN

G:
 M

OL
NÁ

R A
NI

KÓ
 

RU
HA

: G
AN

T, 
GA

S, 
QU

DO

LENDÜLETES 
KÖNNYEDSÉG
STRESSZOLDÓ TIPPEK,
ÖNBIZALOM-NÖVELŐ 
SZETTEK ÉS SMINKEK

ÚJ POZÍCIÓ?
KARRIERDILEMMÁK 
A SZAKEMBEREK 
SZEMÉVEL+
KUTYA AZ 
IRODÁBAN:
JOBB TELJESÍTMÉNY, 
JOBB HANGULAT

segít, hogy munkaidőben 
is a lehető legszebbek 

legyünk – mert 
mindannyian 

megérdemeljük.

A

STRESSZOLDÓ TIPPEK,
ÖNBIZALOM-NÖVELŐ 
SZETTEK ÉS SMINKEK

KARRIERDILEMMÁK 
A SZAKEMBEREK 
SZEMÉVEL

KUTYA AZ 
IRODÁBAN

AA



a shower of
recent  awards

Marie Claire AUSTRALIA: 2014, Jackie Frank inducted into 
australian Magazines Hall of Fame

Marie Claire UK: 2013 trish Halpin, editor of the year for women magazine, 
British society of Magazine editors awards

Marie Claire USA: 2012 Magazine of the year. 
publisher of the year – nancy Berger Cardone

Marie Claire SOUTH AFRICA: 2012 Highly recommended mention, 
international magazine, pICa awards.

Marie Claire MALAYSIA: 2012 silver Medal for the best cover and 
gold and Merit medals, editorial awards for 2 articles, Mpa awards.

Marie Claire AUSTRALIA: 2011 publishers’ australia excellence and 
Consumer Magazine of the year awards

Marie Claire UK: 2011 amnesty Media award.
Marie Claire USA: 2010 adweek editor of the year – Joanna Coles.

Marie Claire USA: 2009 3 eddies for editorial excellence and 
ozzie for Best table of Contents, Folio award Ceremony.

Marie Claire AUSTRALIA: 2008 and 2009 Best Magazine of the year.
Marie Claire UK: 2008, Best photo Journalist award.

Marie Claire FRANCE: 2008, Best magazine re-vamping of the year.
Marie Claire MALAYSIA: 2008 & 2007, gold Winner, Mpa magazine awards.



Marie Claire International Beauty Awards

the only international beauty award.
awarded by an international jury of 17 Beauty journalists 
according to five criteria (Innovation, efficacy, texture, design, 
Communication).

Created in France in 1985.

Presented to the winners in Paris in January each year.
Celebrated in all countries where Marie Claire is published.

prix d’excellence
de la beauté

 |szépség
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PRIX
D’EXCELLENCE
DE LA BEAUTÉ

Innováció, hatékonyság, 
kényeztetés. A Marie Claire 
nemzetközi szépségdíjának 

szakértőkből álló zsűrije e kri-
tériumok alapján választotta ki 
2013 legeredményesebb koz-

metikumait. A díjat elnyerni ga-
rancia és nagy megtiszteltetés.

A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA

CHANEL LES BEIGES PÚDER, LE VOLUME SZEMPILLASPIRÁL, LES TEMPS ESSENTIELS
ARCÁPOLÓCSALÁD
Egy púder, amely láthatatlan, mégis természetes ra-
gyogással tölti meg az arcbőrt. Egy szempillaspirál, 
amely XXL-es pillákat varázsol mindenkinek. Egy 
arcápolócsalád, amely a bőr biológiai órájához iga-
zodik. A reggel használatos készítmény energiával 
tölti fel a bőrt, az éjszakai krém pedig megnyugtatja 
és regenerálja. Hétvégére pedig a Le Weekend elne-

vezésű krém ajánlott: enyhén hámlasztja és mélyen 
táplálja a bőrt.
A ZSŰRI VÉLEMÉNYE: „A Chanel termékfejlesztői nem lustálkodtak 
az elmúlt időszakban, sikerült egyszerre három, a kategóriájában kiemelkedő 
készítményt is piacra dobni, amelyek a nők szépülését szolgálják fantasztikus 
minőségben. A márka hű maradt a róla kialakított képhez: ezek a készítmények 
a luxust és az örök szépséget hirdetik.”

LANCÔME DREAMTONE
Arcápoló és bőrkorrigáló készítmény egyben, amelytől az arcbőr rögtön vissza-
nyeri természetes szépségét. Színezett textúrája – akár az arcot fedő, lehelet-
vékony selyemfátyol – egyenletessé teszi a bőrszínt, és eltünteti a bőrhibákat. 
A kipirosodást, a hegeket és a pattanásokat azonnal elfedi, a pigmentfoltok 
pedig az idő múlásával fokozatosan elhalványulnak. Három különböző bőr-
színtípusnak – világos, közepesen sötét és sötét árnyalatú – kínál megoldást.
A ZSŰRI VÉLEMÉNYE: „Ha a Dreamtone-t használjuk, nincs szükségünk alapozóra – a bőr azonnal 
visszanyeri egyenletes színét. Egy hét használat után már jól látható, hogy a pigmentfoltok halványulnak, egy 
hónap után pedig smink nélkül is tökéletes arcbőrrel léphetünk ki az utcára. Külön elismerést érdemel az a három 
összetevő, amely nemcsak a bőr színéhez alkalmazkodik, de hosszú távon a pigmentfoltokkal és egyéb bőrhibákkal 
is hatásosan elbánik.”

ESTÉE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR COMPLEX SYNCHRONIZED RECOVERY 
COMPLEX II ARCÁPOLÓ SZÉRUM
Az Estée Lauder márka kultikus éjszakai re-
generálószéruma eddig is az arcápolók nagy-
ágyúi közé tartozott. Megújult összetételével 
most a bőr természetes éjszakai tisztulási 
folyamatait fi gyelembe véve optimalizálja a 
sejtek működését, és javítja a bőr általános 
regenerálódását. Hatására enyhülnek a ráncok, 
a bőr ragyogóbbá válik, és a bőrfelszín egyen-

letesebb lesz. Selymes állagának köszönhetően 
azonnal felszívódik.
A ZSŰRI VÉLEMÉNYE: „A szérumok széruma, 
az öregedésgátlás sztárterméke. A több mint 25 nemzetközi 
szabadalommal védett készítmény látványosan enyhíti az öre-
gedés látható jeleit, ezáltal fi atalosabbá varázsolja a bőrt. Ha 
rendszeresen használjuk, a megerősödött bőr ellenállóbbá válik 
a káros hatásokkal szemben.”
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Marie Claire International Fashion Awards

awarded by an international jury of French and International 
Marie Claire Fashion Editors and experts.

Seven awards presented: Best Fashion Designer, Best Shoe line, 
Best Handbag line, Best Watch-making line, Best Model, 

Best Scenography and Best Look.

organized in France, Brazil, Czech Republic, India, Italy, 
Korea, Romania, Russia, South Africa, Spain, 

The Netherlands, Turkey and Ukraine.

prix d’excellence
de la mode



readers

the Marie Claire reader is smart, stylish, 
fun, ambitious and savvy.

she is well-educated, urban professional 
with a wide range of interests and 

awareness of global issues.

she has a high disposable income 
and is passionate about fashion, shopping 
and investing in key designers items 

every season.

Relationships with 
her partner, friends and family are 

very important to her. 
Marie Claire inspires her to 

“think smart and look amazing”.

career oriented

living urban lifestyle

good job position

modern

has style

active

opinion-leader

highly educated

average or above 
average income

25–39 years old
woman

status aBC1likes shopping



circulation

Total sold copies in 2015
Marie Claire 22.943
elle 22.800
Éva 18.907
Instyle 14.176

Source: MateSz
2015. Q3 – quick report

Marie Claire has the highest circulation among
premium glossy magazines in the third quarter of 2015



technical data

Marie Claire 2016
puBlIsHed 11 issues / year
prIntrun 30.300
Issue sIze 160–220
paper qualIty 70 g UPM Star Gloss (inside)

 170 g Galerie Art (cover)

prIntIng teCHnology

 heat-set off-set, paper in reels (inside)

 off-set with paper in sheets (cover)

sCreen FrequenCy modulated
Cover prICe huf 895



deadlines

magazine issue order resignation material publication
03/16 March 1/14/2016 1/7/2016 1/21/2016 2/11/2016

04/16 April 2/11/2016 2/4/2016 2/18/2016 3/10/2016

05/16 May 3/16/2016 3/9/2016 3/22/2016 4/14/2016

06/16 June 4/13/2016 4/6/2016 4/20/2016 5/12/2016

07/16 July 5/19/2016 5/12/2016 5/25/2016 6/15/2016

08/16 August 6/14/2016 6/7/2016 6/21/2016 7/14/2016

09/16 September 7/14/2016 7/7/2016 7/21/2016 8/11/2016

10/16 October 8/16/2016 8/9/2016 8/23/2016 9/14/2016

11/16 November 9/15/2016 9/8/2016 9/22/2016 10/13/2016

12/16 December 10/10/2016 10/3/2016 10/17/2016 11/10/2016

01/17 January-February  11/15/2016 11/8/2016 11/22/2016 12/14/2016



ad sizes and
rate card
size trim non-bleed Left side right side
1/1 page 210 × 270 mm 182 × 235 mm huf 1.660.000 huf 1.780.000

2/3 page (vertical) 138 × 270 mm 120 × 235 mm huf 1.230.000 huf 1.345.000

1/2 page (horizontal) 210 × 132 mm 182 × 115 mm huf 1.060.000 huf 1.170.000

1/2 page (vertical) 102 × 270 mm 88× 235 mm huf 1.060.000 huf 1.170.000

1/3 page (horizontal) 210 × 86 mm 182 × 75 mm     huf 825.000   huf 880.000

1/3 page (vertical) 66× 270 mm 57 × 235 mm     huf 825.000   huf 880.000

COvER II 210 × 270 mm 182 × 235 mm huf 2.190.000

COvER III 210 × 270 mm 182 × 235 mm huf 1.825.000

COvER Iv 210 × 270 mm 182 × 235 mm huf 2.905.000

COvER II + 1/1 420 × 270 mm 390 × 235 mm huf 4.385.000

2/1 page (spread) 420 × 270 mm 390 × 235 mm huf 2.905.000 

Please contact your commercial for rates of
adverts placed in the first third of the magazine.

all bleed ads must have at least 5 mm bleed all around.
all rates valid as of 16th of January 2015 and excluding Vat.



fashion days

the Marie Claire Fashion Days had been organized for the 
seventh time in november 2015. the exclusive event evoked the 
atmosphere of great international design weeks in Budapest. 
over 4,000 visitors attended the shows of Hungarian designers 
and international brands. graduating students of fashion schools 
were invited to the event again, in 2015 from abroad, this time from England, to 
showcase their diploma collections in Budapest. the seventh Marie Claire Fashion days 
was richer, more colourful and proficient than ever before.
 
Marie Claire Fashion days takes place between 11 and 13 november 2016.
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ÖSSZEKÖT A TRENDEKKEL
Szenzációs ruhakölteményekben, tehet-
séges tervezőkben, sztárokban és lelkes 
olvasókban idén sem volt hiány a Marie 
 Claire Fashion Daysen. Nagy nevek, is-
mert dizájnerek és friss tervezők is szép 
számmal felvonultak minden eddiginél 

sikeresebb divathétvégénken.
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Pénteki, nagy sikerű VIP-esténken a kifutó 
és a nézőtér is a sztároké, az ismerős neveké 
volt, szombaton az új tervezőgeneráció is be-
mutatkozott a nagyközönség előtt, vasárnap 

pedig a hazai és francia dizájnerek mellett 
a KREA vagy a Romani Design exkluzív 

bemutatóját is megcsodálhattuk. Közben 
workshopokkal és izgalmas, divattal is kapcso-

latos programokkal vártunk benneteket.
01  Főszerkesztőnk, László Krisztina és 

lapigazgatónk, Lipták Tímea az első sorban
02  A szerkesztőség a fotófalnál: Tóth-Szántó 
Krisztina Bridget & Olivia ruhában, Túri Do-
rottya Merő Péter kreációjában, Sütő Emese 

Franciska, Vértes Lívia, László Krisztina 
THE FOUR ruhában és Tiefenthaler Eszter

03–04  Az első sorból: Eszenyi Enikő kísérő-
jével és Fehér Balázs, a Carbonfools énekese 

is kíváncsi volt a nyitóestre
05  Büszke Marie Claire-lányok: Molnár Anikó 

(divat), Kecskés Kala (kép) és Sütő Emese 
Franciska (szépség)

06  Epres Panni egy csodás ANDA ruhában 
nyitotta meg a show-t 

07  Wolf Kati Elysiant viselt 
08  Balla Eszter színésznő Dori Tomcsanyi 

ruhában, mosolyogva, könnyedén
09  Rezes Judit egy pompás Konsanszkyban 

10  Görög Zita Nora Sarmanban a kifutón
11–12  Farkas Franciska színésznő és Jaskó 

Bálint színész a NUDE by NUBU női és férfi -
kollekciójának egy-egy vagány darabjában
13  Péterfy Bori a THE FOUR kreációjában 

aratott nagy sikert
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Extra Marie Claire content, 
updated several times a day, including

latest fashion and beauty news
fashion blog: up-to-date fashion tips and exciting sets

beauty blog: useful beauty tips
interviews

insight information
spectacular images and visual environment

gastroblog: recipes and useful cooking tips

The redesigned site now features IAB standards 
to meet marketers’ communications needs.

Advertising solutions:
• 970 × 90 px banner

• 300 × 250 px banner
• pr article

• recommendation
• Winning game

For further information please contact your representative.

marieclaire.hu


