
ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT

Érvényes: 2015. február 9-től



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/


Könyves Magazin

2014 júniusától 72-100 oldalon a KönyvesBlog
szerzői által készített Könyves Magazin.

Segít eligazodni a gyorsan változó és folyamatosan 
frissülő könyvpiaci kínálatban: háttereket rajzol 
a művek világához és emberközelbe hozza 
a szerzőket, informatív és szórakoztató össze-
állításokat készít aktuális kulturális apropókból.

Hangsúlyozottan nem akadémiai, „irodalmi” lap, hanem 
a nagyközönségnek szóló, színes, közérthető, 
szórakoztató újság – interjúkkal, könyvajánlókkal, 
tematikus anyagokkal, széleskörű érdeklődésre számot 
tartó témaválasztással, Esterházy Pétertől Fejős Éváig.



Igényes design a belső oldalakon is



A magazin a könyves világ szezonalitásához igazítva 
a következő öt időpontban jelenik meg:

Lapzárta- és megjelenési időpontok

Könyves Magazin
2015

Lapzárta, anyagleadás Megjelenés

Tavasz 2015. február 10. 2015. február 23.

Könyvfesztivál 2015. április 7. 2015. április 20.

Könyvhét 2015. május 19. 2015. június 1.

Ősz 2015. szeptember 15. 2015. szeptember 28.

Karácsony 2015. november 11. 2015. november 30.



Hirdetés felületek és árak

Könyves Magazin felületek

B2 (első belső borító) 1 300 000 Ft

B3 (hátsó belső borító) 1 100 000 Ft

B4 (hátoldal) 1 450 000 Ft

belív 1/1 oldal 850 000 Ft

belív 1/2 oldal (álló, fekvő) 500 000 Ft

belív 1/3 oldal (álló, fekvő) 350 000 Ft

Speciális megjelenések

2 x 1/1 oldal (párban) 1 600 000 Ft

2 x 1/2 oldal (párban) 1 000 000 Ft

2 x 1/3 oldal (párban) 750 000 Ft



Hirdetés méretek

Speciális megjelenések:
- Teljes dupla oldal 
- Dupla fél oldal (fekvő 

vagy álló)
- Dupla harmad oldal 

(fekvő vagy álló)

* A hirdetés készítése során, kérjük, vegye figyelembe 
a gerinc 20 mm-es hajtásszélességét! 

tükör méret vágott méret kifutó méret

1/1 oldal 
(B2, B3, B4)

190x277 mm 210x297mm 220x307 mm

1/2 álló 85x277 mm 105x297 mm 115x307 mm

1/2 fekvő 190x129 mm 210x149 mm 220x159 mm

1/3 álló 32x277 mm 52x297 mm 62x307 mm

1/3 fekvő 190x80 mm 210x100 mm 220x110 mm

2 * 1/1 oldal 400x277 mm 420x297 mm 430x307 mm

2 * 1/2 álló 400x129 mm 420x149 mm 430x159mm

2 * 1/2 fekvő 32x277 mm 52x297 mm 62x307 mm



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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