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A KIADÓRÓL 

Az IQ-MÉDIA kft. nem olyan régen van jelen 
Magyarországon, de azóta meghatározó 
szerepet tölt be a tudományos lapok 
szegmensében. kiadónk magazinjai mindig a 
tudomány legnagyobb érdeklődést kiváltó 
területeivel foglalkoznak. Érdekesnél 
érdekesebb cikkekkel, színes fotókkal 
illusztrálva betekintést nyújtunk a felfedezések, 
a tudomány és a technika világába.

KIADVÁNYAINK
3. ÉVEZRED

3. ÉVEZRED EXTRA

PANORÁMA 3. ÉVEZRED

LÁTkÉP

LÁTkÉP EXTRA

Amikor Az  
élet A tét

kik FekSzeNek A 
GÖrÖG tÖmeGSÍrBAN?

A mamutok
szomjan

haltak!

FELFEDEZÉS!FELFEDEZÉS!

új antibiotikumok gyógyítás DNS-sel víz az üstökösön

chip az agybandepressziós génemberi robotmarsi növényekpandamentés

fejcseregénterápiaa legfényesebb szupernóvaPET-pusztító

a 2016-os évből

jelentősjelentős
felfedezésfelfedezés1212 tudományos

◗ A világűr milyen titkaira derült fény?

A tudomány ésA tudomány és
technika magazinjatechnika magazinja
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PLUSZ:PLUSZ:  Sci-fi felfedezések, amelyek létezhetnének  A jólét betegsége 
 Sejtjeink biológiai órái  Áttörés a rák diagnosztizálásában 
 Eljöhet a világrekordok vége?   Extra:  I. Ferenc József

›› Sci-fi felfedezések, amelyek létezhetnének ›› A jólét betegsége 
›› Sejtjeink biológiai órái ›› Áttörés a rák diagnosztizálásában 
›› Eljöhet a világrekordok vége? ››  Extra:  I. Ferenc József

A rómaiak figyeltek 
a szépségre és a 
hasznosságra is!

Rajtafelejtették a 
galérián az állványt?

Mikor költözünk be 
az úszó városokba? 

111A világ
építészeti csodája
leglenyűgözőbb 

A FELFEDEZÉSEK, A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA MAGAZINJAA FELFEDEZÉSEK, A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA MAGAZINJA 2016/TÉLI
EXTRAEXTRA

®

865 FT

111A világ
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Belül ne   
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3 teljesen új  
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Önnek!

   ÉrzÉkeny protÉzis    műlÉp
FogFÉrgek      alkohol És Öregkor
   ÉrzÉkeny protÉzis    műlÉp
FogFÉrgek      alkohol És Öregkor

A pestis ősi 
hordozójA

gyógyító 
mÉrgek
gyógyító 
mÉrgek
■ szívműtétek ■ Őrült állatkísérletek ■ Kannibálok ellenálló törzsei 
■ Hemofília – a királyok betegsége ■ A reuma és a nap ■ Az agy 
vizsgálata ■ Hogy jönnek létre a többes ikrek? ■ Mi okozza a rákot?
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vizsgálata ■ Hogy jönnek létre a többes ikrek? ■ Mi okozza a rákot?10
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Kínai orvoslás

Csoda vagy átverés?

    eltűnőBen 
a rettegett ebola
    eltűnőBen 
a rettegett ebola

őssejtek
minden reményünk 
és megváltásunk? 

őssejtek
minden reményünk 
és megváltásunk? 
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rejtÉlyeirejtÉlyei
az emberi egészség az emberi egészség 
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 Vámpírok ma is léteznek!

Lehet, hogy az éppenLehet, hogy az éppen
a szomszédja,

de azt nem is sejti!
4  kirándulóhajó 
balesete
4  kirándulóhajó 
balesete  

az állatvilágban

Talán még  
 a hold is 

sajtból van?

Talán még  
a hold is 

sajtból van?  
  
még híresebb 
utódjai 

Híres  
emberek  

Bizarr 
szarvak  

titkokat őriz a brit

695 Ft | 2,49€ | 8,30 LEI | 340 DIN 2017. MÁRCIUS

/  A neander-völgyiek  górcső  alatt  / Alszanak-e  a  fák?  / Akik  önként   szenvedtek  a  tudományért   / 
/ Róma virágkora vulkánkitörésekkel kezdődött / Mikor  “születik“ már meg a műember? /
/  A neander-völgyiek  górcső  alatt  / Alszanak-e  a  fák?  / Akik  önként   szenvedtek  a  tudományért   / 
/ Róma virágkora vulkánkitörésekkel kezdődött / Mikor  “születik“ már meg a műember? /

  
még híresebb 
utódjai 

Híres  
emberek az állatvilágban 
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kegyetlen
diktátor

Hitler kontra Mussolini
ki volt aljasabb?

MoaMMer kadHafi 
144 tonna aranyon ült

sztálin 3 arca:
Gyilkos, strici és paranoiás

auGusto PinocHet szürke 
eminenciása? az anyja!

Mao ce-tunG több embert 
ölt meg, mint az első 

világháború

szaddáM Huszein 
fondorlatai: meg akarta 

támadni Prágát?

MuGabe elnöknek saját 
receptje volt a gyilkolásra

HiroHito császár:  
Halálba küldte Japánt!

ceauşescu büszkeséGe,  
a nép nyomora

fidel castro a diktátort 
mérgezett tollal sem  
sikerül eltávolítani

EXTRAEXTRA
2016 / 2017.  TÉL 795 Ft

titkos élete

66T udjuk, milyenek  
v oltak valójában!
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3. ÉVEZRED 

A magazin küldetése
l	A 3. ÉVEZRED tudományos,   
 ismeretterjesztő havi lap, amely  
 Magyarországon 2004. májusában  
 jelent meg először most máraz IQ MÉDIA  
 kFT. gondozásában

l	A 3. ÉVEZRED tudományos és  
 szórakoztató hangvételével a tudomány  
 és a technika világába kalauzolja  
 olvasóit, betekintést engedve a legújabb  
 kutatások és fejlesztések eredményeibe.  
 A gondosan összeállított tematika az  
 emberi tudomány összes területét  
 felöleli, szakértők segítségével hiteles és  
 naprakész információkat tudhat  
 magáénak az érdeklődő.

Célcsoport
l	A 3. ÉVEZRED elsődleges célcsoportját  
 mindenekelőtt a tudomány, a technika  
 és az elektronika iránt érdeklődő, alkotó  
 korban lévő városi emberek alkotják.

l	Olvasóink közül nem hiányoznak a közép-  
 és felsőfokú iskolák diákjai, az utóbbi  

 időben pedig nőtt a női olvasók száma  
 is. Olvasóink döntő többsége  
 középiskolai és felsőfokú végzettséggel  
 rendelkezik, amiből az következik, hogy  
 mind életszínvonaluk, mind bevételeik  
 tekintetében a társadalmi középvagy  
 felsőbb középosztályhoz tartoznak.

l	A 3. ÉVEZRED olvasói elsősorban olyan  
 emberek, akik nem félnek döntéseket  
 hozni nap mint nap, akik ugyan a  
 munkájukhoz és hobbijaikhoz  
 felhasználják a modern technológiákat,  
 gépeket és szolgáltatásokat, de úgy  
 gondolják, hogy a magazinolvasás  
 nagyon nagy mértékben hozzájárul a jól  
 informáltsághoz.

Rendszeres rovatok
Évezred Híre
Fotó aktuális
Infografika
Panoráma
Makrofotó
GYIk

Tévhitek és tények
Rövid Hírek
Sorozat
Technikai Piac
Objektív
Agytorna
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›› Sci-fi felfedezések, amelyek létezhetnének ›› A jólét betegsége 
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A FELFEDEZÉSEK, A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA MAGAZINJA

Terjesztési adatok

Átlagosan nyomott példányszám: 38 000

Összesen terjesztett példányszám: 22 838

Előfizetők száma: 11 359

Olvasottság: 43 000

Forrás: *IQ MÉDIA Terjesztési adat



Rövid hírek

700-800 karakter 
szöveg + 1 db kép 
(felbontás: 300 dpi). 
kizárólag aktuális, 
hírértékű információ 
megjelentetése 
engedélyezett. A 
szövegben szerepelhet 
cégnév, terméknév, 
elérhetőség, honlapcím.

Mit kell tudni a hirdetések 
méreteiről és formátumairól?

A megadott hirdetési méretek milliméterben 
(szélesség x magasság) értendők. A vágásból 
eredhető pontatlanságok elkerülése 
érdekében a kifutó méretekre körbe 5-5 mm-
es ráhagyással készítsék el hirdetési 
anyagaikat. Tükörhirdetés tervezése esetén, 
kérjük hogy kapcsolattartójától kérje el a 
pontos méretet.

Technikai feltételek

A hirdetéseket kizárólag elektronikus 
formában fogadjuk, PDF, JPG formátumban.  
A hirdetésben szereplő képeknek min. 300 dpi 
felbontásúnak kell lennie.

2/1 
kétoldalas 

2×200×270 mm 
+5 mm kifutó

1/1 
egyoldalas 

200×270 mm 
+5 mm kifutó

1/2 
fekvő 

200×133 mm 
+5 mm kifutó

1/2 
álló 

98×270 mm+5 mm 
kifutó

1/3 
fekvő 

200×87 mm 
+5 mm kifutó

1/3 
álló 

70×270 mm 
+5 mm kifutó

1/4 
fekvő 

200×64 mm 
+5 mm kifutó

1/4 
álló 

98×133 mm

Panoráma

900-1000 karakter 
szöveg + 1 db kép 
(felbontás: 300 dpi). 
Cég-, illetve 
terméknévvel, 
elérhetőséggel és 
honlapcímmel.
Tudományos és 
technikai érdekességek, 
felfedezések, kutatási 
eredmények, melyekkel 
cégének imázsát, a 
termék piaci pozícióját, 
ismertségét tudja 
erősíteni.

Technikai piac

900-1000 karakter 
szöveg + 1 db kép 
(felbontás: 300 dpi). A 
termék bemutatása 
mellett feltüntetjük a 
termék pozitív kiemelt 
tulajdonságait, valamint 
a fogyasztói árat.

GYIK

Önök kérdeznek, mi 
válaszolunk. Az 
„olvasók” által feltett 
kérdés 
megválaszolására 
maximum 1000 karakter 
áll rendelkezésre.  
A szövegben szerepelhet 
egy kép, cégnév,  
termék-, illetve 
márkanév.

3. ÉVEZRED 

Standard hirdetési méretek

HIRDETÉSI MÉRETEK ÉS FORMÁTUMOK 



Standard hirdetések

2/1 kétoldalas 1 790 000 Ft

1/1 kifutó 990 000 Ft

1/2 kifutó 600 000 Ft

1/3 kifutó 470 000 Ft

1/4 tükör 330 000 Ft

B2 kifutó 1 290 000 Ft

B3 kifutó 1 210 000 Ft

B4 kifutó 1 530 000 Ft

Rövid hírek

Panoráma

Technikai piac

GYIK

Technikai paraméterek:
Megjelenés: havonta
Terjedelem: 104+4 oldal
Lapár: 795 Ft
kötészet: ragasztókötött
Nyomási eljárás:
belív: rotációs ofszet
borító: íves ofszet
Papírminőség:
belív: 60 g/m2 UPM Star
borító: 135 g/m2 fényes műnyomó

Megrendelési 
határidő

Félkész anyag 
leadása

Kész anyag 
leadása

Megjelenés

1 04.11.16 04.11.16 18.11.16 01.12.16

2 09.12.16 09.12.16 23.12.16 05.01.17

3 06.01.17 06.01.17 20.01.17 02.02.17

4 03.02.17 03.02.17 17.02.17 02.03.17

5 10.03.17 10.03.17 24.03.17 06.04.17

6 07.04.17 07.04.17 21.04.17 04.05.17

7 05.05.17 05.05.17 19.05.17 01.06.17

8 09.06.17 09.06.17 23.06.17 06.07.17

9 07.07.17 07.07.17 21.07.17 03.08.17

10 11.08.17 11.08.17 25.08.17 07.09.17

11 08.09.17 08.09.17 22.09.17 05.10.17

12 06.10.17 06.10.17 20.10.17 02.11.17

 

Kedvezmények

2-3 oldal  3%

4-5 oldal  5%

6-8 oldal 7%

9-11 oldal 10%

9-11 oldal 10%

12-15 oldal 15%

16-20 oldal 18%

21-25 oldal 21%

26-tól oldal 25%

Felárak

Fix helyen történő megjelenés 10%

Szövegoldali felár   15%

Speciális hirdetési lehetőségek megvalósításához

egyedi ajánlatot készítünk

3. ÉVEZRED HIRDETÉSI ÁRAK 

HIRDETÉSI ÁRAK 



A magazin küldetése
l	A 3. ÉVEZRED EXTRA évente kétszer  
 megjelenő tudományos, ismeretterjesztő  
 magazin, amely Magyarországon 2010.  
 májusában jelent meg először.

l	A 3. ÉVEZRED EXTRA a 3. ÉVEZRED  
 félévente megjelenő különszáma egy- 
 egy témát dolgoz fel az emberi tudomány  
 összes területén keresztül. Ide tartozik a  
 világegyetem, a természet, az  
 orvostudomány, vagy akár a  
 paleontológia, a genetika és még  
 számos ágazat.

l	A magazin különlegessége a limitált  
 példányszámú DVD, amellyel együtt  
 szintén megvásárolható vagy 
 előfizethető a kiadvány.

Célcsoport
l	A 3. ÉVEZRED EXTRA elsődleges  
 célcsoportját mindenekelőtt a tudomány,  
 a felfedezések és a technika iránt  
 érdeklődő, aktív korban lévő városi  
 emberek alkotják. Olyan személyek, akik  
 a 3. ÉVEZRED rendszeres vásárlói,  
 érdeklődnek a tudomány bizonyos  
 ágazatai iránt, és ezek  egismerésére  
 hajlandóak anyagilag is többet áldozni.  
 A magazin olvasói hűek kedvenc  
 kiadványukhoz, gyűjtik,  megőrzik őket.

Terjesztési adatok

Átlagosan nyomott példányszám:  
14-20 000

Összesen terjesztett példányszám:  
10-12 000*

Előfizetők száma: 500*

Forrás: *IQ MÉDIA Terjesztési adat

Technikai paraméterek:
Megjelenés: félévente
Terjedelem: 112+4 oldal
Lapár: 865 Ft
kötészet: irkafűzött
Nyomási eljárás:

belív: rotációs ofszet
borító: íves ofszet
Papírminőség:
belív: 60 g/m2 UPM Star
borító: 135 g/m2  fényes műnyomó

A rómaiak figyeltek 
a szépségre és a 
hasznosságra is!

Rajtafelejtették a 
galérián az állványt?

Mikor költözünk be 
az úszó városokba? 

111A világ
építészeti csodája
leglenyűgözőbb 

A FELFEDEZÉSEK, A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA MAGAZINJAA FELFEDEZÉSEK, A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA MAGAZINJA 2016/TÉLI
EXTRAEXTRA

®

865 FT

111A világ
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Standard hirdetési méretek

Mit kell tudni a hirdetések 
méreteiről és formátumairól?

A megadott hirdetési méretek milliméterben 
(szélesség x magasság) értendők. A vágásból 
eredhető pontatlanságok elkerülése 
érdekében a kifutó méretekre körbe 5-5 mm-
es ráhagyással készítsék el hirdetési 
anyagaikat. Tükörhirdetés tervezése esetén, 
kérjük hogy kapcsolattartójától kérje el a 
pontos méretet.

Technikai feltételek

A hirdetéseket kizárólag elektronikus 
formában fogadjuk, PDF, JPG formátumban. A 
hirdetésben szereplő képeknek min. 300 dpi 
felbontásúnak kell lennie.

2/1 
kétoldalas 

2×210×297 mm 
+5 mm kifutó

1/1 
egyoldalas 

210×297 mm 
+5 mm kifutó

1/2 
fekvő 

210×146,5 mm 
+5 mm kifutó

1/2 
álló 

105×297 mm 
+5 mm kifutó

1/3 
fekvő 

210×96 mm 
+5 mm kifutó

1/3 
álló 

70×297 mm 
+5 mm kifutó

1/4 
fekvő 

210×74 mm 
+5 mm kifutó

1/4 
álló 

105×146,5 mm

HIRDETÉSI MÉRETEK ÉS FORMÁTUMOK 

Standard hirdetések

2/1 kétoldalas 1 790 000 Ft

1/1 kifutó 990 000 Ft

1/2 kifutó 600 000 Ft

1/3 kifutó 470 000 Ft

1/4 tükör 330 000 Ft

B2 kifutó 1 290 000 Ft

B3 kifutó 1 210 000 Ft

B4 kifutó 1 530 000 Ft

HIRDETÉSI ÁRAK 

Megrendelési 
határidő

Félkész anyag 
leadása

Kész anyag 
leadása

Megjelenés

1 21.04.17 21.04.17 05.05.17 19.05.17

2 22.09.17 22.09.17 06.10.17 20.10.17

3. ÉVEZRED EXTRA 



A SZÓRAKOZTATÓ TUDOMÁNY

A magazin küldetése
l	A PANORÁMA 3. ÉVEZRED tudományos,  
 ismeretterjesztő negyed éves lap, amely  
 Magyarországon 2011-ben jelent meg  
 először archeológia és technológia  
 témában. 2012 óta évente négy  
 alkalommal örvendezteti meg olvasóit.

l	A PANORÁMA 3. ÉVEZRED magazin a  
 tudomány és a technika legnagyobb  
 vívmányait mutatja be a csillagászat,  
 archeológia, az egészség és a technika  
 területén.

l	A Panoráma 3. ÉVEZRED mindig az adott  
 tudományos ágazattal kapcsolatos  
 legérdekesebb információkat  
 tartalmazza, miközben eddig nem ismert  
 tényeket és történelmi összefüggéseket  
 is közöl.

Célcsoport
l	A PANORÁMA 3. ÉVEZRED elsődleges  
 célcsoportját azok a 20-59 éves férfiak  
 és nők alkotják, akik érdeklődnek a  
 tudományos világ felfedezései,  
 újdonságai iránt.

Terjesztési adatok

Átlagosan nyomott példányszám:  
15-20 000

Összesen terjesztett példányszám:  
10-12 000*

Előfizetők száma: 500*

Forrás: *IQ MÉDIA Terjesztési adat

Kiadványaink

Titokzatos emberi egészség

Figyelemre méltó archeológia

Technikai paraméterek:
Megjelenés: félévente
Terjedelem: 104+4 oldal
Lapár: 795 Ft
kötészet: irkafűzött
Nyomási eljárás:

belív: rotációs ofszet
borító: íves ofszet
Papírminőség:
belív: 60 g/m2  UPM Star
borító: 135 g/m2 fényes műnyomóplusZ:plusZ:
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vizsgálata ■ Hogy jönnek létre a többes ikrek? ■ Mi okozza a rákot?10

8 o
ld

al  

Fig
yel

em
rem

Él
tó

 

tÉ
ny É

s ú
j 

Fe
lF

ed
ez

És

Kínai orvoslás

Csoda vagy átverés?

    eltűnőBen 
a rettegett ebola
    eltűnőBen 
a rettegett ebola

őssejtek
minden reményünk 
és megváltásunk? 

őssejtek
minden reményünk 
és megváltásunk? 

| 2016. | 2. | november–január | 795 Ft |
®

| p
an

or
Ám

a 
3.

 É
ve

zr
ed

 | 
20

16
. n

ov
em

be
r–

ja
nu

ár
 |

rejtÉlyeirejtÉlyei
az emberi egészség az emberi egészség 

Tit_Zdravi_2_16.indd   1 3/29/16   10:50:34 AM

PANORÁMA 3. ÉVEZRED 



Mit kell tudni a hirdetések 
méreteiről és formátumairól?

A megadott hirdetési méretek milliméterben 
(szélesség x magasság) értendők. A vágásból 
eredhető pontatlanságok elkerülése 
érdekében a kifutó méretekre körbe 5-5 mm-
es ráhagyással készítsék el hirdetési 
anyagaikat. Tükörhirdetés tervezése esetén, 
kérjük hogy kapcsolattartójától kérje el a 
pontos méretet.

Technikai feltételek

A hirdetéseket kizárólag elektronikus 
formában fogadjuk, PDF, JPG formátumban. A 
hirdetésben szereplő képeknek min. 300 dpi 
felbontásúnak kell lennie.

2/1 
kétoldalas 

2×200×270 mm 
+5 mm kifutó

1/1 
egyoldalas 

200×270 mm 
+5 mm kifutó

1/2 
fekvő 

200×133 mm 
+5 mm kifutó

1/2 
álló 

98×270 mm 
+5 mm kifutó

1/3 
fekvő 

200×87 mm 
+5 mm kifutó

1/3 
álló 

70×270 mm 
+5 mm kifutó

1/4 
fekvő 

200×64 mm 
+5 mm kifutó

1/4 
álló 

98×133 mm

Standard hirdetések

2/1 kétoldalas 1 790 000 Ft

1/1 kifutó 990 000 Ft

1/2 kifutó 600 000 Ft

1/3 kifutó 470 000 Ft

1/4 tükör 330 000 Ft

B2 kifutó 1 290 000 Ft

B3 kifutó 1 210 000 Ft

B4 kifutó 1 530 000 Ft

HIRDETÉSI ÁRAK 

Megrendelési 
határidő

Félkész anyag 
leadása

Kész anyag 
leadása

Megjelenés

1 13.03.17 13.03.17 27.03.17 06.04.17

2 11.09.17 11.09.17 25.09.17 05.10.17

3. ÉVEZRED EXTRA 

Standard hirdetési méretek

HIRDETÉSI MÉRETEK ÉS FORMÁTUMOK 



A MEGHÖKKENTŐ VILÁG

A magazin küldetése
l	A havonta megjelenő Látkép magazin a  
 világot megmozgató legérdekesebb  
 cikkeket és fotókat  mutatja be. A Látkép  
 olvasása egy véget nem érő kalandsoro  
 zat. A magazin betekintést nyújt a  
 történelem sötét múltjába és a jelen  
 titkaiba- új megvilágításba helyezzük az  
 életet szóban és képekben is.

l	A Látképpel a múlt rejtélyeit oldhatja  
 meg velünk, nem várt összefüggéseket  
 fedezhet fel, megismerkedhet azokkal a  
 történelmi személyiségekkel, akik az  
 emberiség történelmét alakítják,  
 betekinthet a legjelentősebb uralkodók  
 magánéletébe. A Látkép megnyitja a  
 történelem legnagyobb és  
 legmegbotránkoztatóbb aktáit, valamint  
 láthatja azt is milyen a világ, ahol eddig  
 még nem járt. A Látkép a kulturált  
 szórakozás!

Célcsoport
l	20-49 éves férfiak és nők, akik közép- és  
 felsőfokú végzettségűek. A,B, C,  
 státuszúak, többnyire Budapesten élnek,  
 átlag feletti jövedelemmel rendelkeznek.

Terjesztési adatok

Átlagosan nyomott példányszám:  
16-20 000

Összesen terjesztett példányszám:  
10-12 000*

Előfizetők száma: 2000*

Olvasottság: 26 000

Forrás: *IQ MÉDIA terjesztési adat

Rendszeres rovatok
Arcképcsarnok
Látkép- Hírek
Feledhetetlen pillanatok
Bolygónk misztikus helyei
A hónap témája

Magyar kincsestár
Újdonságok
Világhódító pillanatok
Ajánló

 Vámpírok ma is léteznek!

Lehet, hogy az éppenLehet, hogy az éppen
a szomszédja,

de azt nem is sejti!
4  kirándulóhajó 
balesete
4  kirándulóhajó 
balesete  

az állatvilágban

Talán még  
 a hold is 

sajtból van?

Talán még  
a hold is 

sajtból van?  
  
még híresebb 
utódjai 

Híres  
emberek  

Bizarr 
szarvak  

titkokat őriz a brit

695 Ft | 2,49€ | 8,30 LEI | 340 DIN 2017. MÁRCIUS

/  A neander-völgyiek  górcső  alatt  / Alszanak-e  a  fák?  / Akik  önként   szenvedtek  a  tudományért   / 
/ Róma virágkora vulkánkitörésekkel kezdődött / Mikor  “születik“ már meg a műember? /
/  A neander-völgyiek  górcső  alatt  / Alszanak-e  a  fák?  / Akik  önként   szenvedtek  a  tudományért   / 
/ Róma virágkora vulkánkitörésekkel kezdődött / Mikor  “születik“ már meg a műember? /

  
még híresebb 
utódjai 

Híres  
emberek az állatvilágban 
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Mit kell tudni a hirdetések 
méreteiről és formátumairól?

A megadott hirdetési méretek milliméterben 
(szélesség x magasság) értendők. A vágásból 
eredhető pontatlanságok elkerülése 
érdekében a kifutó méretekre körbe 5-5 mm-
es ráhagyással készítsék el hirdetési 
anyagaikat. Tükörhirdetés tervezése esetén, 
kérjük hogy kapcsolattartójától kérje el a 
pontos méretet.

Technikai feltételek

A hirdetéseket kizárólag elektronikus 
formában fogadjuk, PDF, JPG formátumban. A 
hirdetésben szereplő képeknek min. 300 dpi 
felbontásúnak kell lennie.

2/1 
kétoldalas 

2×200×270 mm 
+5 mm kifutó

1/1 
egyoldalas 

200×270 mm 
+5 mm kifutó

1/2 
fekvő 

200×133 mm 
+5 mm kifutó

1/2 
álló 

98×270 mm 
+5 mm kifutó

1/3 
fekvő 

200×87 mm 
+5 mm kifutó

1/3 
álló 

70×270 mm 
+5 mm kifutó

1/4 
fekvő 

200×64 mm 
+5 mm kifutó

1/4 
álló 

98×133 mm

LÁTKÉP 

Standard hirdetési méretek

HIRDETÉSI MÉRETEK ÉS FORMÁTUMOK 



Standard hirdetések

2/1 kétoldalas 990 000 Ft

1/1 kifutó 800 000 Ft

1/2 kifutó 500 000 Ft

1/3 kifutó 350 000 Ft

1/4 tükör 280 000 Ft

B2 kifutó 950 000 Ft

B3 kifutó 880 000 Ft

B4 kifutó 990 000 Ft

Technikai paraméterek:
Megjelenés: havonta
Terjedelem: 64+4 oldal
Lapár: 695 Ft
kötészet: irkafűzött
Nyomási eljárás:
belív: rotációs ofszet
borító: íves ofszet
Papírminőség:
belív: 60 g/m2 UPM Star
borító: 135 g/m2 fényes műnyomó

Megrendelési 
határidő

Félkész anyag 
leadása

Kész anyag 
leadása

Megjelenés

1 07.11.16 07.11.16 21.11.16 01.12.16

2 12.12.16 12.12.16 26.12.16 05.01.17

3 09.01.17 09.01.17 23.01.17 02.02.17

4 06.02.17 06.02.17 20.02.17 02.03.17

5 13.03.17 13.03.17 27.03.17 06.06.17

6 10.04.17 10.04.17 24.04.17 04.05.17

7 08.05.17 08.05.17 22.05.17 01.06.17

8 12.06.17 12.06.17 26.06.17 06.07.17

9 10.07.17 10.07.17 24.07.17 03.08.17

10 14.08.17 14.08.17 28.08.17 07.09.17

11 11.09.17 11.09.17 25.09.17 05.10.17

12 09.10.17 09.10.17 23.10.17 02.11.17

HIRDETÉSI ÁRAK 

Kedvezmények

2-3 oldal  3%

4-5 oldal  5%

6-8 oldal 7%

9-11 oldal 10%

12-15 oldal 15%

16-20 oldal 18%

21-25 oldal 21%

26-tól oldal 25%

Felárak

Fix helyen történő megjelenés 10%

Szövegoldali felár   15%

Speciális hirdetési lehetőségek megvalósításához

egyedi ajánlatot készítünk

LÁTKÉP 



A MEGHÖKKENTŐ VILÁG

A magazin küldetése

A Látkép EXTRA a Látkép magazin 
félévente megjelenő különszáma. 
Tartalmát tekintve mindig egy-egy érdekes 
történelmi témát dolgoz fel, érdekes 
összefüggések után kutatva, sok képpel 
illusztrálva.

A Látkép EXTRA olyan érdekes cikkek 
gyűjteménye, amelyhez hasonlóval az 
olvasók nem találkoznak, ezért is olyan 
népszerű kiadvány a magazinvásárlók 
körében.

Célcsoport

20-49 éves férfiak és nők, akik közép- és 
felsőfokú végzettségűek. A, B, C, 
státuszúak, többnyire Budapesten élnek, 
átlag feletti jövedelemmel rendelkeznek, 
érdeklődnek az igazi bulvár iránt.

Terjesztési adatok

Átlagosan nyomott példányszám:  
16-20 000

Összesen terjesztett példányszám:  
10-12 000*

Forrás: *IQ MÉDIA Terjesztési adat

Technikai paraméterek:
Megjelenés: félévente
Terjedelem: 80+4 oldal
Lapár: 795 Ft
kötészet: irkafűzött
Nyomási eljárás:

belív: rotációs ofszet
borító: íves ofszet
Papírminőség:
belív: 60 g/m2 UPM Star
borító: 135 g/m2 fényes műnyomó

kegyetlen
diktátor

Hitler kontra Mussolini
ki volt aljasabb?

MoaMMer kadHafi 
144 tonna aranyon ült

sztálin 3 arca:
Gyilkos, strici és paranoiás

auGusto PinocHet szürke 
eminenciása? az anyja!

Mao ce-tunG több embert 
ölt meg, mint az első 

világháború

szaddáM Huszein 
fondorlatai: meg akarta 

támadni Prágát?

MuGabe elnöknek saját 
receptje volt a gyilkolásra

HiroHito császár:  
Halálba küldte Japánt!

ceauşescu büszkeséGe,  
a nép nyomora

fidel castro a diktátort 
mérgezett tollal sem  
sikerül eltávolítani

EXTRAEXTRA
2016 / 2017.  TÉL 795 Ft

titkos élete

66T udjuk, milyenek  
v oltak valójában!
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Mit kell tudni a hirdetések 
méreteiről és formátumairól?

A megadott hirdetési méretek milliméterben 
(szélesség × magasság) értendők. A vágásból 
eredhető pontatlanságok elkerülése 
érdekében a kifutó méretekre körbe 5-5 mm-
es ráhagyással készítsék el hirdetési 
anyagaikat. Tükörhirdetés tervezése esetén, 
kérjük hogy kapcsolattartójától kérje el a 
pontos méretet.

Technikai feltételek

A hirdetéseket kizárólag elektronikus 
formában fogadjuk, PDF, JPG formátumban. A 
hirdetésben szereplő képeknek min. 300 dpi 
felbontásúnak kell lennie.

2/1 
kétoldalas 

2×200×270 mm 
+5 mm kifutó

1/1 
egyoldalas 

200×270 mm 
+5 mm kifutó

1/2 
fekvő 

200×133 mm 
+5 mm kifutó

1/2 
álló 

98×270 mm 
+5 mm kifutó

1/3 
fekvő 

200×87 mm 
+5 mm kifutó

1/3 
álló 

70×270 mm 
+5 mm kifutó

1/4 
fekvő 

200×64 mm 
+5 mm kifutó

Standard hirdetések

2/1 kétoldalas 990 000 Ft

1/1 kifutó 800 000 Ft

1/2 kifutó 500 000 Ft

1/3 kifutó 350 000 Ft

1/4 tükör 280 000 Ft

B2 kifutó 950 000 Ft

B3 kifutó 880 000 Ft

B4 kifutó 990 000 Ft

HIRDETÉSI ÁRAK 

Megrendelési 
határidő

Félkész anyag 
leadása

Kész anyag 
leadása

Megjelenés

1 25.05.17 25.05.17 08.06.17 20.06.17

2 09.11.17 09.11.17 23.11.17 05.12.17

LÁTKÉP EXTRA 

Standard hirdetési méretek

HIRDETÉSI MÉRETEK ÉS FORMÁTUMOK 


