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HIRDETÉSI, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 
 

 

 - Általános reklámfelületek, image hirdetések  
 

 

 
felület 
 
 

2/1 

hirdetési ár* 
 
 

1 200 000 Ft 

vágott méret 
 
 

480 mm x 320 mm 

kifutó méret 
 
 

486 mm x 326 mm 

tükör méret 
 
 

470 mm x 310 mm 

1/1    700 000 Ft 240 mm x 320 mm 246 mm x 326 mm 230 mm x 310 mm 

B2, B3    820 000 Ft 240 mm x 320 mm 246 mm x 326 mm - 

B4    870 000 Ft 240 mm x 320 mm 246 mm x 326 mm - 

1/2 fekvő    470 000 Ft 240 mm x 158 mm 243 mm x 160 mm 230 mm x 152 mm 

1/2 álló    470 000 Ft 120 mm x 320 mm 120 mm x 326 mm 112 mm x 310 mm 

1/3 álló (lap végén)  290 000 Ft - - 75 mm x 310 mm 

 

* áraink nem tartalmazzák az áfa összegét 
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 - Szponzorációs megjelenések 
 

A szerkesztőség által kialakított, szerkesztett, kötött formátumú kedvezményes hirdetési lehetőség új termékek, illetve fejlesztések promóciójához, ún. szponzorált szakcikk formájában: 
 

felület 

 
4/1 

hirdetési ár* 

 

1 500 000 Ft 

vágott méret 

 
szerkesztőségünk tördeli 

kifutó méret 

 
- 

tükör méret 

 
- 

3/1  1 250 000 Ft szerkesztőségünk tördeli - - 

2/1    900 000 Ft szerkesztőségünk tördeli - - 

1/1    600 000 Ft szerkesztőségünk tördeli - - 

1/2    400 000 Ft szerkesztőségünk tördeli - - 

Trafik rovat 1/6      75 000 Ft szerkesztőségünk tördeli - - 

* áraink nem tartalmazzák az áfa összegét 

 
Megjegyzés: A szakcikk elkészítésének szerkesztői költsége: 15 000 Ft 

 

 

 - Kivitelezői listás megjelenések  
 

A lapban bemutatott épületek tervezésében, kivitelezésében, leszállításában résztvevő cégek számára a bemutató cikket követően kialakított speciális hirdetési lehetőség: 
 

felület 

 

1/1 

hirdetési ár* 
 

600 000 Ft 

vágott méret 
 

240 mm x 320 mm 

kifutó méret 
 

246 mm x 326 mm 

tükör méret 
 

230 mm x 310 mm 

1/2 fekvő 400 000 Ft 240 mm x 158 mm 243 mm x 160 mm 230 mm x 153 mm 

1/2 álló 400 000 Ft 120 mm x 320 mm 120 mm x 326 mm 112 mm x 310 mm 

* áraink nem tartalmazzák az áfa összegét 

 

 
 

 - Tematikus mellékletek  
 

Lapunk kiemelt terméke a legnagyobb presztízsű hazai beruházások marketingjét kiegészítő, 

rangját, hitelességét erősítő speciális melléklet-sorozatunk, amelyben az elmúlt évek során 

olyan nagy horderejű beruházások bemutatása szerepelt, mint: az Erste Laurus Irodaházak, a 

Papp László Sportaréna, a Művészetek Palotája, a Kopaszi Gát, a Megyeri Híd, az ING központja, 

FTC-stadion, Eger főtere, illetve az Expo Milano 2015. 

Már 12 oldaltól akár 64 oldal terjedelmű, magas minőségű fotókkal, szakcikkekkel, 

interjúkkal készülő, lapba behúzott, valamint igény esetén különnyomatként önállóan is 

megjelenő melléklet. Ára: 3 000 000 Ft + áfá-tól 
 

 

ANYAGLEADÁSI INFORMÁCIÓK 
 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi anyagleadási információkat! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nem megfelelően leadott anyag időveszteséget okozhat Önnek. Amennyiben 

kérdése merült fel, várjuk megkeresését elérhetőségeinken 

 
Logó fájlformátuma: Adobe Illustrator (.ai), EPS vagy legörbézett PDF kiterjesztésű fájlokat áll módunkban feldolgozni  

Képek leadási paraméterei: CMYK, 300 dpi, lehetőleg jpg vagy tif formátumban, tömörítés nélkül. Amennyiben a kép valamilyen szö-veges 

elemet is tartalmaz, akkor a szükséges felbontás 600 dpi. 

Nyomdakész PDF leadása: Nyomdakész CMYK Composite PDF fájl (ha a fájl tartalmaz szöveget, a szöveg legyen 

legörbézve). Kifutós anyag esetén körbe 3-3 mm ráhagyást kérünk a grafikára, ez minden képi vagy szöveges elemre  

vonatkozik. 

Hirdetés elkészítése: A magazinban megjelenő hirdetés elkészítésében 5%-os technikai költségért szívesen állunk ügyfeleink 

rendelkezé-sére. Az elké- szített hirdetés kreatívjának külső felhasználása egyedi árajánlat szerint!  

Korrektúrázás, jóváhagyás után a tartalmi és nyelvtani hibákért nem áll módunkban 

felelősséget vállalni. További információkért kérjük, keresse kollégáinkat: info@octogon.hu 

mailto:info@octogon.hu

