Vadászlap

Magyar

megújult kivitel, bővebb szakmai tartalom
Néhány szóban újságunkról:

Címszavakban és számokban a lapról:
Kiadó: Vadászlap Kiadó Kft.
Kiadvány címe: Magyar VADÁSZLAP
Megjelenés: Havi 10 800 példányban
A Vadászlap Kft. a MATESZ tagja
Honlap: vadaszlap.hu (havi 15 000-20 000 látogató)
Webáruház: vadaszkonyv.hu
Facebook követők száma: 31 161 (2019. 01. 14.)
Olvasói létszám (Nemzeti Olvasottság Kutatás alapján):
37 000 olvasó/hónap.

A Magyar VADÁSZLAP első próbaszáma 1991-ben jelent meg, így immár
28 éve szolgálja a vadászat-vadgazdálkodás iránt érdeklődő olvasókat.
A kezdetben fekete-fehérben, napilap formátumban kiadott újság mára
hazánk, sőt, az egész Kárpát-medence egyik legnépszerűbb havi, szakmai magazinjává vált. A közkedveltséget főként a 2015 elején végrehajtott arculatváltásnak köszönheti, melynek célja, mind külsőleg, mind
a belső tartalmat tekintve, egy prémium kategóriás havi szaklap megalkotása volt. A változtatás oka egyrészt a saját igényeink, másrészt az átalakuló, a szó teljes mértékben pozitív oldalára gondolva, a mai magyar
vadásztársadalom igényeinek kielégítése. Mi sem bizonyítja jobban, mint
az évről-évre növekvő előfizetői létszám és internetes felületeinken regisztráló felhasználók. Azért, hogy a pontos olvasói adatokat megismerjük, 2015-től szerződést kötöttünk a TNS Hoffmann és OK2011 Kft.-kel.
A 2016 második féléves Nemzeti Olvasottság Kutatás alapján havonta
37 000 ember olvassa nyomtatott kiadványunkat. Célunk, hogy minél
több hasznos, szakmai tartalommal és minél magasabb minőségben
jelenjen meg újságunk, ezáltal növelve olvasottságát a magyar vadásztársadalomban.

Néhány európai vadászújság Facebook-oldalának kedvelése
az adott ország vadászlétszámának függvényében
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Napjainkban egyre fontosabbak az internetes felületek, azon belül is elsősorban a Facebook. Ezen a közösségi
platformon keresztül lehet elérni a legtöbb embert, hiszen a felhasználók saját maguk számára alakítják ki hírcsatornáikat a különféle oldalak kevdelése
által. Érdemes megvizsgálni, hogy az
egyes európai vadászújságok oldalai
milyen eléréssel rendelkeznek az adott
ország vadászainak számához képest. A grafikonon teljesen jól látszik,
hogy lapunk európai viszonylatban a
vadászati közösség elérését tekintve
piacezető számokkal bír, azaz a magyarországi hirdetői piac majdnem 50
százalékát lefedjük.
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10 800
példány

37 000
olvasó

Beszédes, egyben hiteles számok! Az első adat a MATESZ
(Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség) által auditált mutató,
az olvasottság adatokat az OK2011 Kft. készítette.

?

A konkurenciáról auditáció híján nem állnak rendelkezésre
pontos és tényszerű számok a példányszámra és olvasottságra
vonatkozóan.

A webes platformok közötti átjárhatóság
napjaink felhasználói szokásait figyelembe
véve alapvető elvárás egy szakamai tartalmat készítő médiaszereplő irányába. A Vadászlap Kft. esetében, 2017 óta immár három internetes platform működik a vadászok
érdekeit szolgálva, amely munka a nyomtatott termékben, a Magyar VADÁSZLAPban csúcsosodik ki. Kifejezetten fontosnak
tartjuk, hogy olvasóink naprakész és szakmailag kifogástalan tartalmakhoz jussanak,
legyen szó nyomtatásban megjelent cikkről,
avagy mozgóképről. A különféle platformok
hirdetői szemszögből jó átjárhatóságot biztosítanak az egyes termékek, szolgáltatások
bemutatására, hiszen az újságban megjelenő cikkekhez videót készítünk, a videó aztán
felkerül a Facebookra, míg a bemutató cikk
tovább léphet a weboldra. A kombinálhatóságnak csak a megrendelő fantáziája szab
határt.
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Hirdessen ön is a Magyar VADÁSZLAP oldalain, amely 28 éve
töretlenül örzi piacvezető helyét a hazai vadászati sajtóban.
2019-ben is érdekes témákkal, szakmai cikkekkel készülünk.

Médiaajánlat (print)
Típus

Méret

Árak (Ft)

B IV

210 mm x 288 mm + 5-5 mm kifutó

850 000

B II

210 mm x 288 mm + 5-5 mm kifutó

750 000

B III

210 mm x 288 mm + 5-5 mm kifutó

750 000

B II + 1

210 mm x 288 mm + 5-5 mm kifutó,
+ 210 mm x 288 mm + 5-5 mm kifutó

1 120 000

B III + 1

210 mm x 288 mm + 5-5 mm kifutó,
+ 210 mm x 288 mm + 5-5 mm kifutó

1 120 000

210 mm x 288 mm + 5-5 mm kifutó,
183,3 mm x 258 mm

520 000

420mm x 288 mm

900 000

210 mm x 144 mm + 5-5 mm kifutó,
183,3 mm x 127 mm

270 000

89,5 mm x 258 mm

270 000

183,3 mm x 84,7 mm

180 000

58,3 mm x 258 mm

180 000

183,3 mm x 63,5 mm

140 000

1/4 álló

89,5 mm x 127 mm

140 000

1/6 álló*

58,3 mm x 127 mm

90 000

Behúzás

50g-ig
50g fölött

1/1

tükör

2/1
1/2 fekvő
tükör
1/2 álló
1/3 fekvő
1/3 álló
1/4 fekvő

*a magazin második felében

40 Ft/db
súly alapján
Az árak az áfa-t nem tartalmazzák!

A PR cikk ára megegyezik az adott felület árával.

B II
B IV

B III
1/1

1/2
fekvő
1/2
fekvő,
tükör
1/6
álló

1/3
álló
1/3
fekvő

1/4
álló

1/2
álló
1/4
fekvő

B II + 1, B III + 1
2/1

TECHNIKAI PARAMÉTEREK:
Méret:
215 mm x 288 mm
Borító:
300g FSC műnyomó
+ matt fólia
Belív:
90 g FSC fényes műnyomó
Terjedelem: 80 oldal + borító
Kötészet:
Ragasztókötve
Szín:
4+4
LEADÁSI ADATOK:
• Az anyagot CMYK színtérben
(Coated Fogra 39 színprofilban) várjuk
• A kifutó hirdetéseken a vágójel
ne legyen az 5 mm kifutón belül
(registration marks offset
minimum 5 mm)
• A kifutó hirdetéseken a vágástól
3 mm-es margón belül ne legyen
fontos felirat, logó, képi elem, stb.
• A sötét színek fedettsége
maximum 280% lehet.
LEADHATÓ FILE FORMÁTUMOK:
• JPG: CMYK, 300 dpi,
Image Quality: 12, Format: Baseline
• TIF: CMYK, 300 dpi
• PDF: CMYK (Coated Fogra 39),
spot (direkt) színek ne legyenek
a fileban, illetve minden font
(betűtípus) legyen beágyazva.
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Médiaajánlat (internet)
Típus

HIRDETÉSEK
LEADÁSI HATÁRIDEJE
A NYOMTATOTT LAPBA:
2019. január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
2020. január

2018. 11. 26.
2019. 01. 02.
2019. 02. 04.
2019. 03. 04.
2019. 04. 01.
2019. 05. 06.
2019. 06. 03.
2019. 07. 01.
2019. 08. 05.
2019. 09. 02.
2019. 10. 07.
2019. 11. 04.
2019. 12. 02.

Méret

Árak (Ft)

Megjegyzés

A banner

700 pixel x 90 pixel

80 000/hónap

Nyitó oldalon
a rovatok között
első helyen.

B banner

300 pixel x 250 pixel

70 000/hónap

Jobb oldalon
az eseménynaptár
alatt.

C banner

700 pixel x 90 pixel

40 000/hónap

Hírek között van
beágyazva napi
min. 3 hírben.

Facebook
megosztás

Cikk/link
megjelenése

20 000/nap
(2x jelenik meg)

Facebook oldalon
2x megosztása
ugyan annak
a cikk/link-nek

Facebook
kiemelés

Cikk/link
megjelenése

40 000/nap

Internet
+Facebook
PR cikk

PR
Cikk
megjelenés

YouTube videó

Oldal tetején
Pin-elve

150 000/alkalom

Weboldalon
és Facebook-on
megjelenés

280 000/videó

5-7 perc

Az árak az áfa-t nem tartalmazzák!
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