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Online portfóliónk látogatottsága:

• Havi 2,5 millió fő
• Internetezők 48,4 %-a
• Havi 241 millió oldalletöltés

Print megjelenéseink:

• Fidelio Magazin: 35-50 ezer db/hó
• PORT Magazin: 25-40 ezer db/hó

Portfóliónk

A CEMP Experience az ország meghatározó 
kulturális-szabadidős médiaszolgáltatója-
ként, a digitális kor egyéni, közösségi 
és üzleti felhasználói számára kínál 
élményközpontú, magas minőségű 
információkat, digitális és print-
kiadványokat, rendezvényeket és komplex 
kommunikációs szolgáltatásokat.

http://bookline.hu/
http://bookline.hu/
http://shopline.hu/
http://shopline.hu/
http://www.libri.hu/
http://www.libri.hu/


Fidelio Magazin

A havonta 80-128 színes oldalon, 35-50 ezer 
példányban megjelenő, ingyenesen és országosan 
terjesztett kiadvány egyedülálló lehetőséget biztosít 
a kulturális események és termékek iránt 
érdeklődő, igényes célközönség megszólítására.

A kulturális programmagazin – közvetlen elődeihez, 
a Fidelio Esthez, illetve korábban Fidelio Súgóhoz 
hasonlóan – a színház, a tánc, az opera és a musical, 
a klasszikus és kortárs zene, a jazz és a világzene, 
valamint a képzőművészet aktualitásainak átfogó és 
részletes bemutatásával elsősorban az igényes 
szórakozásra vágyók, a kulturális programokat 
keresők nélkülözhetetlen kalauzaként kívánja 
szolgálni olvasóit.

• Havonta, országosan, ingyenesen

• 35-50 ezer példány, 80-128 oldalon



Hirdetés felületek és árak

Hirdetési felületek listaárai (nettó árak)

1/1 oldal 690 000 Ft

1/2 oldal 375 000 Ft

1/3 oldal 270 000 Ft

1/4 oldal 195 000 Ft

1/6 oldal 115 000 Ft

Címoldal (B1) –

kiemelt tartalmi megjelenés 
1 400 000 Ft

B2 (első belső borító) 950 000 Ft

B3 (hátsó belső borító) 800 000 Ft

B4 (hátoldal) 1 050 000 Ft

Elhelyezési felár: +20%



TERJESZTÉS:
Országos lefedettséget 
biztosító terjesztési 
hálózat: 350 terjesztési 
pont: színházak, 
koncerthelyszínek, 
múzeumok, jegyirodák, 
kávézók, Libri-hálózat

Technikai adatok:

Formátum, kivitel: álló A5 (145x210 mm), irkafűzött
Terjedelem: 80-128 színes oldal
Példányszám: 35-50 ezer darab
Papír, nyomás: 4+4 szín, 

Satin műnyomó (57 g), rotációs nyomás
Anyagleadás: programbontás: szerkesztok@port.hu,

hirdetés: hirdetes@cempx.hu

Méretek:

B1 145x160 mm (vágott), 165x180 mm (kifutó)
1/1 (B2, B3, B4) 145x210 mm (vágott), 165x230 mm (kifutó)
1/2 127x86 mm (fekvő), 62x190 mm (álló)
1/3 127x58 mm (fekvő), 40x190 mm (álló)
1/4 127x44 mm (fekvő), 62x86 (álló)
1/6 63x59 mm (fekvő), 41,5x89,5 (álló) 

Formátumok: PDF, TIFF, JPG, EPS

Technikai paraméterek

mailto:szerkesztok@port.hu
mailto:hirdetes@cempx.hu


Lapzárta- és megjelenési időpontok

Fidelio - 2015 Megjelenés Lapzárta, anyagleadás

február 2015. január 20. 2015. január 7.

március 2015. február 17. 2015. február 4.

április 2015. március 17. 2015. március 4.

május 2015. április 21. 2015. április 8.

június 2015. május 19. 2015. május 6.

július 2015. június 23. 2015. június 10.

augusztus 2015. július 21. 2015. július 8.

szeptember 2015. augusztus 18. 2015. augusztus 5.

október 2015. szeptember 22. 2015. szeptember 9.

november 2015. október 20. 2015. október 7.

december 2015. november 17. 2015. november 4.

január 2015. december 15. 2015. december 4.



Hosszabb távú vagy speciális formátumú hirdetési szándéka esetén 
kérje egyedi ajánlatunkat! 

A feltüntetett árak kész kreatívokra vonatkoznak, nem tartalmaznak 
kreatív gyártási és tartalom előállítási díjat, valamint ÁFA nélkül értendőek. 

Print hirdetési felületek formátumai: PDF, TIFF, JPG, EPS.
Minimális felbontás: 300 dpi.

Ajánlatunk 2015. február 9-től visszavonásig érvényes.

sales@cempx.hu
CEMP-X Kft. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Telefon: (+36) 1/266-1998
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