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A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nagy sikerű Könyvkultúra Magazinja
immáron nem csupán az interneten, hanem nyomtatásban is elérhetővé vált.

Terjesztés: Könyvtárak és tankerületi vezetők részére postai úton, valamint
a Könyvtárellátó üzleteiben.

A negyedévente megjelenő magazin célja, hogy felhívja a figyelmet az olvasás fontosságára,
a könyvtárhasználat praktikumára, valamint a XXI. századi
oktatás legújabb eszközeire.

Célcsoport: könyvtárosok, iskola-és óvodapedagógusok, iskola-és óvodafenntartók és intézményvezetőik, felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói.

Megjelenés: 		
Terjedelem: 		
Példányszám: 		

negyedévente
80+4 oldal
2000 db

Tervezett lapszámok 2016. évben
2016/1
Tervezett meg jelenés: 2016 április
Tervezett téma: Könyvkiadás, magyar költészet
2016/2
Tervezett meg jelenés: 2016 június
Tervezett téma: Könyvpiaci kínálat, olvasáskultúra
2016/3
Tervezett meg jelenés: 2016 szeptember
Tervezett téma: Tankönyvek, kötelező és ajánlott irodalmak,
ifjúsági- és gyermekkönyvek
2016/4
Tervezett meg jelenés: 2016 december
Tervezett téma: Olvasmányélmény, ajándékkönyv,

Rovatok: Kritika, Könyvkultúra, Könyves Közélet, Új Nemzedék, Széles vásznon, Könyvújdonságok, KELLO paletta

Technikai adatok:
- vágott méret: 200x260 mm
- belív: 100 gr
- borító: 150 gr műnyomó
Anyagleadás:
Az elkészített hirdetéseket, nyomdakészen
- 300 dpi, CMYK press pdf, TIFF, formátumban.
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Hirdetési árak

Oldal

Méret

Ár

Borító 2, 3

Szedéstükör:
176 mm x 222 mm

Egy negyedév: 150.000 Ft | Fél év: 275.000 Ft | Egy év: 500.000 Ft

Borító 4

A lap vágott mérete:
200 mm x 260 mm

Egy negyedév: 300.000 Ft | Fél év: 550.000 Ft | Egy év: 1.000.000 Ft

PR cikk

(minden képnél + 3 mm minden irányban)

Egy negyedév: 110.000 Ft | Fél év: 200.000 Ft | Egy év: 350.000 Ft

Álló

84 mm x 222 mm

Egy negyedév: 50.000 Ft | Fél év: 90.000 Ft | Egy év: 150.000 Ft

Álló - kifutó

94 mm x 260 mm (+ 3 mm kifutó)

Egy negyedév: 60.000 Ft | Fél év: 110.000 Ft | Egy év: 180.000 Ft

Fekvő

104 mm x 175 mm

Egy negyedév: 50.000 Ft | Fél év: 90.000 Ft | Egy év: 150.000 Ft

Fekvő- kifutó

200 mm x 130 mm (+ 3 mm kifutó)

Egy negyedév: 60.000 Ft | Fél év: 110.000 Ft | Egy év: 180.000 Ft
A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők.

Hosszú távra további kedvezmények!
Valamennyi megrendelt PR cikk a nyomtatott Magazinban való meg jelenéssel egy
időben meg jelenik a Könyvkultúra Magazin online felületén (is).
Valamennyi hirdetés a nyomtatott Magazinban való meg jelenéssel egy időben bannerként meg jelenik és egy hónapig látható marad a Könyvkultúra Magazin online
felületén (is).

Fél éves szerződés esetén a megrendelt hirdetés a nyomtatott Magazinban való
meg jelenéssel egy időben bannerként meg jelenik és fél éven keresztül látható marad a Könyvkultúra Magazin online felületén (is).
Fél éves szerződés esetén online hirdetési árainkból 20% kedvezményt biztosítunk
Éves szerződés esetén a megrendelt hirdetés a nyomtatott Magazinban való meg jelenéssel egy időben bannerként meg jelenik és egy éven keresztül látható marad
a Könyvkultúra Magazin online felületén (is).
Éves szerződés esetén online hirdetési árainkból 30% kedvezményt biztosítunk.
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Méretek 1.
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Kifutós
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Kifutós

Tükör
2 hasáb
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Méretek 2.

1/1 oldalas hirdetés
Kifutó méret:
206 mm x 266 mm
Vágott méret:
200 mm x 260 mm
Tükör-, illetve keretes méret
176 mm x 222 mm

1/2 oldalas hirdetés

1/2 oldalas hirdetés

1/2 oldalas hirdetés

1/2 oldalas hirdetés

Kifutó méret:

Kifutó méret:

Tükör-, illetve keretes méret

Kifutó méret:

108 mm x 181 mm

84 mm x 222 mm

206 mm x 133 mm
Vágott méret
200 mm x 130 mm

Tükör-, illetve keretes méret
104 mm x 175 mm

97 mm x 266 mm
Vágott méret
94 mm x 260 mm
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Hirdetési árak

600x40 pixel

265x265
pixel

550x80 pixel

1. Kiemelt banner (25.000 forint/hét )

2. Nyitóoldali banner (15.000 forint/hét )

3. Csíkbanner (25.000 forint/hét )

40 x 600 pixel

5. PR cikk megjelentetése (kb. 4000 karakter): 10.000 forint/db
6. PR cikk + Hetente egy alkalommal küldött Könyvkultúra Magazin
hírlevében történő megjelenés együttesen: 15.000 forint/megjelenés
7. Cikkben reklámcélú hivatkozás/link elhelyezése: 5.000 forint/hivatkozás

265x265
pixel

4. Rovatoldali banner (10.000 forint/hét )

Megjelentetni kívánt PR cikkének megírását is vállaljuk 10.000 forint+áfa áron.
Különleges hirdetési elképzelésekkel – promóciós játék, kérdőív, behúzás stb.
– kapcsolatban egyedi árajánlatot készítünk.
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KIADÓ
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 19.
Cégjegyzékszám: 01-09-884688
Adószám: 18066328-2-41
Weboldal: www.kello.hu
HIRDETÉSFELVÉTEL
Telefon: 06-30-732-1611
E-mail: marketing@kello.hu

A kiadóról, anyagleadás

konyvkultura.kello.hu online magazin
Kiadványunkban naponta frissülő hírek, kritikák találhatók könyvekről,
kultúráról, a könyves közélet eseményeiről. Magazinunk arra törekszik,
hogy összegyűjtse azon könyvtárosok, pedagógusok, kiadók és könyvkereskedők tapasztalatait, akikkel a Könyvtárellátó kapcsolatban áll,
hogy így tegye rövidebbé, járhatóbbá és érdekesebbé a szerző és az olvasó közötti utat.
Észrevételeiket, javaslataikat, témaajánlataikat,
gondolataikat a racz.andras@kello.hu email címre várjuk!

Hirdetési áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.
A bannereket megjelenés előtt legkésőbb 3 munkanappal e-mailen kérjük elküldeni.
Formátum: gif, swf, jpg, png

