KÖNYVHÉT HIRDETÉSI AJÁNLAT
2019-ben is négy könyves eseményre, lapszámonként

10 000 példányban

Az újság paraméterei részletesen: FORMÁTUM: A/4; TERJEDELEM: változó, 32–48 oldal; PÉLDÁNYSZÁM: 10 000;
PAPÍR: 80 g MWC, NYOMÁS: 4 szín, color; TERJESZTÉS: budapesti és vidéki könyvesboltok; közösségi helyszínek

Keretes hirdetési díjak (Áraink a 27% ÁFÁ-t nem tartalmazzák)
Oldal (A/4)

Méret,
szélesség x magasság (mm)

4 szín color ár

Plusz karakteres kedvezmény
(szóközökkel együtt) ingyenesen

1/1

210 x 297 + kifutó

196 000 Ft

2 600 karakter (kb. 1/2 oldal)

1/2 álló

103 x 297 + kifutó

98 000 Ft

1 250 karakter (kb, 1/4 oldal)

1/2 fekvô

210 x 146 + kifutó

98 000 Ft

1 250 karakter (kb, 1/4 oldal)

1/3 álló

103 x 196 + kifutó

66 000 Ft

800 karakter (kb, 1/6 oldal)

210 x 96 + kifutó

66 000 Ft

800 karakter (kb. 1/6 oldal)

1/4

103 x 146 + kifutó

49 000 Ft

600 karakter (kb. 1/8 oldal)

1/6

103 x 96 + kifutó

33 000 Ft

–

1/8

103 x 71 + kifutó

25 000 Ft

–

1/3 fekvô

FELÁRAK A KERETES HIRDETÉSEKHEZ:
Borító felár +10 %
Elhelyezési felár (kívánt helyre tördelés, korlátozott mértékben lehetséges) +10%
Nem kész hirdetési anyag leadása esetén 8% technikai költséget számítunk fel.
Karakteres kedvezmény (ld. a táblázatban): a keretes hirdetést megrendelô partnereinknek az egyes hirdetési
méreteknél feltüntetett karakterszámú (szóközökkel együtt) könyvismertetô szöveg közzétételéhez ingyenesen
plusz helyet adunk (kb. a feltüntetett méretben). A kedvezmény más kedvezményekkel nem összevonható.
Szponzorált PR cíkk, interjú közzétételére is van lehetôség, díja megegyezik az azonos terjedelmû keretes hirdetés
díjával, a szponzoráló céget, intézményt szponzorálóként, támogatóként feltüntetjük.

Kedvezményes hirdetési lehetôség a Könyvhétben
FÜLSZÖVEG – A KIADÓK AJÁNLATA
Egy db színes könyvborító + a könyv szöveges meghirdetése a következô adatokat tartalmazóan: szerzô,
cím, sorozat, formátum, terjedelem, ár, valamint a könyv ismertetô szövege mindösszesen 500 karakter
(szóközökkel együtt) terjedelemben.
Ára 9900 Ft + áfa, könyvenként.
A Könyvhét huszonharmadik évfolyamában járó könyves magazin, ingyenes (az elôfizetôk – a házhoz
kézbesítési szolgáltatást igénylôk – számára van csupán elôfizetési díj), a példányszáma 10 000, így
sok olvasóhoz juthat el, és remittenda nem keletkezik. A terjesztése budapesti könyvesboltokban és
vendéglátóhelyeken, továbbá vidéki könyvesboltokban valamint a Libri és a Líra Könyv Zrt. bolthálózathoz
tartozó boltokban történik, elôfizetésben a Könyvtárellátón és a Kiadón keresztül. (Az aktuális terjesztési
lista mindig a Könyvhét honlapján, a Könyvhét megtalálható menüpontban olvasható.)

Könyvhét – KÖNYVES ÚJSÁG NETEN ÉS PAPÍRON
A KÖNYVHÉT 2019. ÉVI ÜTEMEZÉSE
SORSZÁM
1.
2.
3.
4.

LAPZÁRTA
április 4.

MEGJELENÉS
április 17.

BUDAPESTI KÖNYVFESZTIVÁL

május 23.
szeptember 26.
november 14.

június 5.
október 9.
november 27.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
ÔSZI SZEZON
KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR

További információ, hirdetés megrendelése, egyedi elképzelések egyeztetése:
Kiss József, (36 1) 209-9140, 06/20 931 7903
Kiss József Könyvkiadó, Kereskedelmi és Reklám Kft. Könyvhét szerkesztôsége
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31., Telefon: 209-9140, 209-9141, E-mail: konyvhet@t-online.hu

Honlap: www.konyv7.hu

