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Termékprofil
A Vitorlázás színvonalas szakmai és életmód magazin a vitorlázás szerelmeseinek. 
Sokszínű, szenvedélyes és lebilincselő, mint a sportág maga. A magazin a hazai 
„hajós” tematikájú lapok közül a legnagyobb példányszámban éri el a hobbi- és 
versenyvitorlázókat. A 6.000 db össz-példányszám döntő része a stabil előfizetői 
körhöz kerül közvetlenül – többek között a Balatoni Hajózási Zrt. összes bérlője 
megkapja a lapot –, valamint országos terjesztésben megvásárolható a kiemelt 
újságárus helyeken és benzinkutakon. 

A magazinban bemutatunk mindent, ami a hajós életmódhoz és a vízparti szabad-
idő igényes eltöltéséhez kapcsolódik. A magazin ideális felület a minőségi termé-
kek és exkluzív ajánlatok hatékony promotálásához. 

A magazinnal célzottan érhető el egy olyan kiemelt fogyasztói réteg, melyhez 
az átlagosnál magasabb jövedelemmel bíró, zömében értelmiségi és vezető 
munkakörű személyek tartoznak. 

A magazin olvasói szívesen költenek minőségi termékekre és kimagasló minőségű 

szolgáltatásokra és tudatosan választanak a különböző márkájú termékek között.

Célcsoport
Jellemzően „A” státuszú, 20-55 év közötti, felsőfokú végzettséggel rendel-
kező vállalkozók, menedzseri és felsővezetői pozíciókat betöltő minőségori-
entált személyek.

Hirdetői előnyök

•Egy számot átlagosan 5-ször vesz kézbe az olvasó

•Az olvasótábor döntő többsége 20-55 év közötti korosztályba tartozik

•Az olvasók nagy rész felsőfokú végzettséggel rendelkezik

•Az olvasók döntő többsége AB státuszú
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A nyomdakész anyagot az „Anyagleadási paraméterek” fejezetben meghatározott módokon és formátumban tudjuk fogadni.
Az árak forintban, áfa nélkül értendők, és visszavonásig érvényesek. Az egyéb hirdetési feltételekről a Mediaworks Hungary Zrt. 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint rendelkezik.
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*Az feltüntetett árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák. 

(Hirdetési méretek és árak*

Felület tükörméret Vágott méret kifutó méret ár

1/1 191x237 mm 225x290 mm 235x300 mm 700.000 Ft

2/1 408x238 mm 450x290 mm 460x300 mm  1.050.000 Ft

1/2 álló 93x238 mm 114x290 mm 124x300 mm 390.000 Ft

1/2 fekvő 191x117 mm 225x142 mm 235x152 mm 390.000 Ft

1/3 álló 60x238 mm 81x290 mm 91x300 mm 280.000 Ft

1/3 fekvő 191x76 mm 225x101 mm 235x111 mm 280.000 Ft

1/4 álló 44x238 mm 65x290 mm 75x300 mm 200.000 Ft

1/4 felvő 191x55 mm 225x80 mm 235x90 mm 200.000 Ft

1/4 diN 93x117 mm 114x142 mm 124x152 mm 100.000 Ft

szaknévsor 93x55 mm - - 16.000 Ft

fekvő dupla szaknévsor 191x55 mm - - 30.000 Ft

álló dupla szaknévsor 93x117 mm - - 30.000 Ft

Technikai paraméterek

Terjedelem 116 oldal, 4+4color

Példányszám 6000 db

Teljes elérés
kb. 25 000, az elektronikus eléréssel 

együtt 50 000

Vágott méret  225x290 mm
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A részletekről érdeklődjön hirdetési  
tanácsadójánál!

Egyedi megjelenési formák:

Kihajtható borító 2.000.000 Ft
B4 950.000 Ft
B2, B3 750.000 Ft
Rovatszponzoráció 100.000 Ft

Mediaworks Hungary Zrt.  1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
HIRDETÉSFELVÉTEL: tel:  (1) 460 2541, (1) 460 2529,  
           fax: (1) 460 2579 
           e-mail: hirdetes@mediaworks.hu

Megjelenések 2019

Vitorlázás Megrendelési határidő Anyagleadási határidő Megjelenés

2019/1 2019.01.28 2019.02.04 2019.02.19

2019/2 2019.03.18 2019.03.25 2019.04.09

2019/3 2019.05.13 2019.05.20 2019.06.04

2019/4 2019.06.24 2019.07.01 2019.07.16

2019/5 2019.08.12 2019.08.19 2019.09.03

2019/6 2019.10.11 2019.10.18 2019.11.05
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ANYAGLEADÁSI PARAMÉTEREK

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés    kéthavonta
Nyomás    4 + 4 color
Vágott méret    227 x 300 mm 

Hirdetési lapzárta/anyagleadás: amennyiben nincs külön meghatározva, úgy megjelenés előtt 10 munkanappal. 

Külső forrásból származó hirdetések fogadása e-mailen vagy elektronikus formában.

Leadási határidő: A hirdetési lapzártáig. Ennek elmulasztása esetén a kiadó 100% pönálét számláz le. Panoráma 
oldal esetében a leadási határidő szigorú betartása szükséges.

Méret: A hirdetés méretének minden esetben meg kell egyeznie a Médiaajánlóban közölt hirdetési méretekkel.

Nyomat: A hirdetéshez minden esetben mellékelni kell egy nyomatot 
(a hirdetés fajtájától függően fekete-fehér vagy színes).

E-mail: vitorlazas@mediaworks.hu, feltüntetve a megjelenés dátumát, a hirdetés méretét, a lap nevét, illetve 
a  regionális kiadványt.

Adathordozók: A CD-ROM-on kérünk egy telefonszámot feltüntetni, amelyen bármilyen kérdés vagy hiba esetén segítség kérhető.

Formátum: 
• EPS
• ACROBAT PDF (A pdf állomány megfelelő beállításokkal való elkészítéséhez a ’joboption’-t kérje hirdetési tanácsadójától!)

Képek: A felhasznált képek Photoshop EPS formátumúak legyenek (DCS formátum kizárt), a színes képek mindig 
CMYK-ban (és nem RGB-ben) legyenek a dokumentumba ágyazva. Photoshop alapbeállításai: Color Settings/ 
Separation Setup: Separation Type: GCR, Black Generation: Medium, Black Ink Limit: 90%, Total Ink Limit: 280%, 
pontnövekedés: 20%

Fontok: A felhasznált fontokat minden esetben kérjük mellékelni Type 1 formátumban. CorelDraw-ban az EPS 
készítésekor a fontokat görbeként kell exportálni. Más programokban a fontokat bele kell menteni az EPS illetve PDF 
fájlba. Vonalszélesség: negatív vonalak min. 0,15 mm, pozitív vonalak 0,1 mm, raszterezett 0,25 mm. (Negatívban 
betűtalp nélküli font félkövérben. A vékony vonalú és méretű fontokat kérjük kerülni.
Betűméret 6 pont alatt nem vagy csak nehezen olvasható.)
Az általános szerződési feltételek 5. pontja alapján a nyomdakész hirdetéseken a Mediaworks javítást, módosítást nem 
végez. 

AMENNYIBEN A LEADOTT ANYAG A FENTI PARAMÉTEREKNEK NEM FELEL MEG, NEM TUDJUK 
GARANTÁLNI A HIRDETÉS HELYES MEGJELENÉSÉT, ÍGY REKLAMÁCIÓT NEM ÁLL MÓDUNKBAN
ELFOGADNI.
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Mediaworks Hungary Zrt. 
HIRDETÉSFELVÉTEL: Marjas Eszter
           értékesítési koordinátor
           tel: +36 20 266 3367
           e-mail: hirdetes.vitorlazas@mediaworks.hu
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