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MÉDIAAJÁNLÓ 2021

Magyarország legszínesebb, magyar-angol nyelvű
ingyenes havi magazinja!
Az InfoPont nem csupán egy ajánló magazin, a legjobb programokat, helyeket
és szolgáltatásokat gyűjtjük össze, célunk a minőségi tartalomszolgáltatás.

•
•
•

•
•

Célközönségünk A és B+ státuszú 25-65 éves
prémiumolvasók
Több érdekes rovat: ajánló, gasztro, szórakozó, kultúra,
életmód, utazó, és Balaton
Programajánlók, kulturális csemegék, gasztronómiai
különlegességek, életmódbeli tanácsok és sok egyéb
hasznos információ teszi színessé a magazint
A minőségi tartalmakat színvonalas és kiemelkedő
látványvilággal támogatjuk
Nemcsak Budapesten és környékén, hanem az ország
más területein található programlehetőségekre,
éttermekre és látványosságokra is kiterjed figyelmünk

A
F

B

Magazin megjelenés

ELŐNYÖK

TERJESZTÉS
•
•
•
•
•
•
•

C

Kulturális Intézetek, Színházak, Könyvtárak
Szabadidő Központok, Irodaházak, Multicégek
Vendéglátó egységek, Szórakozóhelyek
Egészségügyi Központok, Szépségszalonok
Fitness- és Wellness Centrumok
Üzletek, Egyéb szolgáltatók
Országos Fesztiválok, Kiemelt rendezvények

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
MÉRET

Címlap - B1 A
A
B4
2/1 kreatív A+A
2/1 ajánló
B3
A
B2
A
1/1 kreatív
A
1/1 ajánló
1/2 kreatív
B
1/2 ajánló
1/3 álló
C
1/3 fekvő
D
B1 Infobox
F

165 x 216 mm
165 x 216 mm
330 x 216 mm
1500-2000 kar. +5 kép
165 x 216 mm
165 x 216 mm
165 x 216 mm
1000-1500 kar. +2 kép
165 x 108 mm
500-800 kar. +2 kép
55 x 216 mm
165 x 72 mm
max. 30 x 20 mm

Rovatindítókép

max. 234 x 216 mm

Lap első harmada - jobb oldal

ANYAGLEADÁSI INFORMÁCIÓK

LISTAÁR/HÓ
2.050.000 Ft
1.650.000 Ft
1.450.000 Ft
1.450.000 Ft
1.450.000 Ft
1.450.000 Ft
975.000 Ft
975.000 Ft
490.000 Ft
490.000 Ft
400.000 Ft
300.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
elhelyezési felár: 30%
*az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

•
•
•
•
•

A hirdetéseken 5 mm kifutó szükséges. (a kifutó ne
tartalmazzon fontos feliratot, logót vagy képi elemet)
Formátumok: JPG, PDF, TIF, EPS
Felbontás: minimum 300dpi
A leadott fájl nevében szerepeljen a megrendelő neve és
a hirdetés mérete.
Segítünk hirdetését elkészíteni, lefotózzuk helyszínét.
Kérje egyedi ajánlatunkat értékesítőnktől.

Kiadó és Szerkesztőség: Mester-Ker Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 120.

infoneked@mesterker.hu, +36 70 389 9911
Hirdetésfelvétel: infoneked@mesterker.hu
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FORMÁTUM

D

Magyarország legszínesebb, magyar-angol nyelvű
ingyenes havi magazinja!
Az InfoPont nem csupán egy ajánló magazin, a legjobb programokat, helyeket
és szolgáltatásokat gyűjtjük össze, célunk a minőségi tartalomszolgáltatás.

•
•

Különleges ajánlataihoz egyedi megjelenési
lehetőséget is biztosítunk magazinunkban
A szokásos megoldások mellett kiugróbb hírdetések

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
FORMÁTUM

MÉRET

Dupla B2 borító

A

Dupla B3 borító

B

Behúzás A5
Leporello A6

C
D

A2

A

LISTAÁR/HÓ

145 x 216 mm
290 x 216 mm
145 x 216 mm
290 x 216 mm
148 x 210 mm
2 x 105 x 148 mm

2.200.000 Ft
2.090.000 Ft

B

Mennyiségtől függően
Mennyiségtől függően

*az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Magazin megjelenés

EGYEDI AJÁNLATAINK

ANYAGLEADÁSI INFORMÁCIÓK
•

•

B
B

Kiadó és Szerkesztőség: Mester-Ker Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 120.

infoneked@mesterker.hu, +36 70 389 9911
Hirdetésfelvétel: infoneked@mesterker.hu

C

D

MÉDIAAJÁNLÓ 2021

•
•
•

A hirdetéseken 5 mm kifutó szükséges. (a kifutó ne
tartalmazzon fontos feliratot, logót vagy képi elemet)
Formátumok: JPG, PDF, TIF, EPS
Felbontás: minimum 300dpi
A leadott fájl nevében szerepeljen a megrendelő neve
és a hirdetés mérete.
Segítünk hirdetését elkészíteni, lefotózzuk helyszínét.
Kérje egyedi ajánlatunkat értékesítőnktől.

Magyarország legszínesebb,
ingyenes havi magazinjának ünnepi duplaszáma
Megjelenés: December-Január hónapokban
Az InfoPont nem csupán egy ajánló magazin, a legjobb programokat, helyeket
és szolgáltatásokat gyűjtjük össze, célunk a minőségi tartalomszolgáltatás.

ELŐNYÖK
•
•
•

•

A
F

B

TERJESZTÉS
•
•
•
•
•
•
•

C

Kulturális Intézetek, Színházak, Könyvtárak
Szabadidő Központok, Irodaházak, Multicégek
Vendéglátó egységek, Szórakozóhelyek
Egészségügyi Központok, Szépségszalonok
Fitness- és Wellness Centrumok
Üzletek, Egyéb szolgáltatók
Országos Fesztiválok, Kiemelt rendezvények

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
MÉRET

Címlap - B1 A
A
B4
2/1 kreatív A+A
2/1 ajánló
B3
A
B2
A
1/1 kreatív
A
1/1 ajánló
1/2 kreatív
B
1/2 ajánló
1/3 álló
C
1/3 fekvő
D
B1 Infobox
F

165 x 216 mm
165 x 216 mm
330 x 216 mm
1500-2000 kar. +5 kép
165 x 216 mm
165 x 216 mm
165 x 216 mm
1000-1500 kar. +2 kép
165 x 108 mm
500-800 kar. +2 kép
55 x 216 mm
165 x 72 mm
max. 30 x 20 mm

Rovatindítókép

max. 234 x 216 mm

Lap első harmada - jobb oldal

ANYAGLEADÁSI INFORMÁCIÓK

LISTAÁR/HÓ
3.075.000 Ft
2.475.000 Ft
2.175.000 Ft
2.175.000 Ft
2.175.000 Ft
2.175.000 Ft
1.460.000 Ft
1.460.000 Ft
735.000 Ft
735.000 Ft
600.000 Ft
450.000 Ft
375.000 Ft
375.000 Ft
elhelyezési felár: 30%
*az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

•
•
•
•
•

A hirdetéseken 5 mm kifutó szükséges. (a kifutó ne
tartalmazzon fontos feliratot, logót vagy képi elemet)
Formátumok: JPG, PDF, TIF, EPS
Felbontás: minimum 300dpi
A leadott fájl nevében szerepeljen a megrendelő neve és
a hirdetés mérete.
Segítünk hirdetését elkészíteni, lefotózzuk helyszínét.
Kérje egyedi ajánlatunkat értékesítőnktől.

Kiadó és Szerkesztőség: Mester-Ker Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 120.

infoneked@mesterker.hu, +36 70 389 9911
Hirdetésfelvétel: infoneked@mesterker.hu
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FORMÁTUM

D

Ünnepi Duplaszám

•

Célközönségünk A és B+ státuszú 25-65 éves
prémiumolvasók
Több érdekes rovat: ajánló, gasztro, szórakozó, kultúra,
életmód, utazó, és Balaton
Programajánlók, kulturális csemegék, gasztronómiai
különlegességek, életmódbeli tanácsok és sok egyéb
hasznos információ teszi színessé a magazint
A minőségi tartalmakat színvonalas és kiemelkedő
látványvilággal támogatjuk
Nemcsak Budapesten és környékén, hanem az ország
más területein található programlehetőségekre,
éttermekre és látványosságokra is kiterjed figyelmünk

WWW.INFONEKED.HU
Az InfoPont Magazin online oldala, amelyen a legjobb programokat, helyeket
és szolgáltatásokat gyűjtjük össze, célunk a minőségi tartalomszolgáltatás.

•
•

•
•

B

7 féle rovat: ajánló, gasztro, szórakozó, kultúra,
életmód, utazó, és Balaton
Programajánlók, kulturális csemegék, gasztronómiai
különlegességek, életmódbeli tanácsok és sok egyéb
hasznos információ teszi színessé
A minőségi tartalmakat színvonalas és kiemelkedő
látványvilággal támogatjuk
Nemcsak Budapesten és környékén, hanem az ország
más területein található programlehetőségekre,
éttermekre és látványosságokra is kiterjed figyelmünk

A

Programok, fesztiválok, rendezvények, kiállítások,
színházi előadások, koncertek, szabadidős és szórakoztató
szolgáltatói ajánlatok iránt érdeklődő, igényes és tudatos
fogyasztói szokásokkal rendelkező, AB státuszú felnőttek
és fiatal felnőttek.

D

Főoldal Slider
Fejléc
Oldalsáv
Főoldali banner
Online PR cikk
Natív tartalom

MÉRET
A
B
C
D

ANYAGLEADÁSI INFORMÁCIÓK
LISTAÁR / hét

1945 x 450 px
840 x 98 px
300 x 450 px
825 x 250 px
560-4500 karakter

690.000 Ft + áfa
450.000 Ft + áfa
300.000 Ft + áfa
650.000 Ft + áfa
250.000 Ft + áfa

min. 560 karakter

250.000 Ft + áfa

•
•
•
•

A bannerek fájl mérete ne haladja meg a 350 kbyet-ot
Formátumok: JPG, PNG, GIF
Felbontás: 72 dpi
A leadott fájl nevében szerepeljen a megrendelő neve és
a hirdetés mérete.

*az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Kiadó és Szerkesztőség: Mester-Ker Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 120.

infoneked@mesterker.hu, +36 70 389 9911
Hirdetésfelvétel: infoneked@mesterker.hu
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MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
KIHELYEZÉS

C

D

CÉLCSOPORT

Webes megjelenés

ELŐNYÖK

KÜLTÉRI MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

Villamos
A villamoson lévő plakátok sikere abban rejlik, hogy
állandó mozgásban van. A város több pontján is
megjelenik a villamoson utazók elött, ezáltal még
több embert megszólítva, így nagy lefedettséget
biztosít a célcsoport körében. E mellett az utazás
ideje alatt hosszabb ideig is van szem elött. Önálló
médiumként is megállja a helyét, de kiváló kiegészítő
eszköz egyéb média megjelenések mellé.
Javasolt kampány célzás: termékek és szolgáltatások
bevezetése, rendezvények meghirdetése, járatközeli
üzletek és boltok hirdetése.

Óriásplakát
Az óriásplakát kampányok tömeges elérésre
alkalmasak országos és regionális megjelenések
esetén is. Az óriásplakát hirdetések a hét minden
napján, a nap 24 órájában jelen vannak. Ez azt
jelenti, hogy az üzenet aznap érhet célba, amikor
a célcsoport adott tagja számára relevánssá válik.
Nincs tehát ún. „véletlen találat vagy kikerülés”,
a márka és az üzenet folyamatosan jelen van.
Egy jól felépített óriásplakát kampánnyal az átlagos
fogyasztó többször is találkozik. Erős figyelemfelkeltő
hatás, nagy lefedettség.

Citylight Poster (CLP)
Ezekkel a belvárosban elhelyezett poszterekkel
rendszerint belvárosban, üzletházakban, metróban,
villamos- és buszmegállókban találkozhatnak az
emberek, miközben a villamosra, buszra várnak.
Így akár hosszabb üzenetet (pl. akciókat, termék
bemutató, rendezvény meghívó) is eljuttathat a
belvárosi tömegekhez. A city light kampányok
eredményessége érdekében több posztert érdemes
kihelyezni, egy megtervezett útvonalon, érintve a
főbb közlekedési csomópontokat. Így a kampány
ideje alatt a belvárosi közlekedők többször fognak
találkozni hirdetésével.
Javasolt kampány célzás: termékek és szolgáltatások
bevezetése, rendezvények meghirdetése, közeli
üzletek és boltok hirdetése.
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Javasolt kampány célzás: termékek és szolgáltatások
bevezetése, rendezvények meghirdetése.

Közterületi megjelenés

4/6-os Villamos/Combino, Belvárosi Villamosok

