MédiaMIX
A SZEGEDI MÉDIA KÖZPONT Csongrád megyében egyedülálló módon 3 sajtóterméket összekapcsolva (Web-TV-Print) kínál hatékony és megfizethető marketingmegoldá-

WEB • TV • PRINT

sokat a hirdetőknek.

A9
300x250

A10
Hírportálunk az elmúlt évek során Csongrád megye és Szeged egyik legnagyobb véleményformáló erővel bíró online médiuma lett.
Havi látogatószámunk meghaladja a 700 ezer főt, havi oldalletöltésünk, pedig 1,3 millió felett van. Facebook lájkolóink
száma 20 ezer felé közeledik. Magyarország egyik vezető médiafigyelője, az IMEDIA Kft. által szemlézett híranyagainkból a rendszeresen vesznek át tartalmakat a vezető országos hírcsatornák.

ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELÜLETEK:
AZONOSÍTÓ

HIRDETÉSI FELÜLETEK

LISTA ÁR /hét, nettó

SZUPER BANNER

A1
728x100

fejléc feletti, minden látogatót elérő
hirdetési felület

150 ezer Ft

300x250

A11
300x250

A12
300x130

TÉGLABANNER

Közéleti hírekben megjelenő
hirdetési felület, középen

40 ezer Ft
NY

TÉGLABANNER

„BlogBox” panel alatti
hirdetési felület

NY+R

30 ezer
Ft-tól

PLAKÁT BANNER ALSÓ

„Rúzs” panel alatti
hirdetési felület

30 ezer Ft
NY+R

FÉSZER

Hasznos dolgok, partnereink a Facebook-on
NY+R

PR CIKK / SAJTÓKÖZLEMÉNY
GYÁRTOTT
Kiadónk által készített cikk illetve híranyag megjelentetése
igény szerint képgalériával

20 ezer
Ft-tól
80 ezer
Ft-tól

NY+R

PR CIKK / SAJTÓKÖZLEMÉNY KAPOTT
Kapott anyag megjelentetése az adott projekt arculatnak
megfelelő elemekkel ellátottan.

NY+R

NY+R

50 ezer
Ft-tól

SZALAGBANNER

A2
600x160

felső „Top hírek” alatti, exkluzív
hirdetési felület

120 ezer Ft
NY

KOCKABANNER

A3
250x250

„SZERINTED?” panel melletti
hirdetési felület jobb oldalon

100 ezer Ft

250x350

felső „Legfrissebb” hírpanel
melletti kiemelt hirdetési felület.

90 ezer Ft
NY

TÉGLABANNER

A5
300x250

„Facebook” panel feletti
hirdetési felület jobb oldalon

70 ezer Ft
NY

SZALAGBANNER KÖZÉPSŐ

A6
600x160

NATÍV HIRDETÉS / SZPONZORÁLT TARTALOM
új hirdetési megoldások hírfolyamba ágyazottan

egyedi

KITELEPÜLÉS
online bejelentkezéssel, játékkal, képgalériával, stb.

egyedi

NY+R

NY

PLAKÁT BANNER

A4

KÜLÖNLEGES HIRDETÉSI FELÜLETEK:

Középső régióban lévő nívós
hirdetési felület

60 ezer Ft

ONLINE KÖZVETÍTÉSEK TÁMOGATÁSA
élő közvetítés eseményről, sport, rendezvény stb.

egyedi

SZEGEDma - FACEBOOK RAJONGÓI
OLDAL
megjelenés: borítókép, hírfolyam, játék, stb.

egyedi

R

NY

KEDVEZMÉNYEK:

TÉGLABANNER

A7
300x250

„Facebook” panel alatti
hirdetési felület jobb oldalon

50 ezer Ft

300x250

által meghatározott marketing büdzsére szabott megjelenési csomagot

„A hét kérdése” panel alatti
hirdetési felület jobb oldalon

NY Nyitó oldalon megjelenő hirdetés

Hirdetőink számára listaárainkból időszaki kedvezményt adunk,
egyedi megállapodás alapján. Havidíjas megrendeléskor, az ügyfelünk

NY

TÉGLABANNER

A8

NY+R

40 ezer Ft
NY

állítunk össze, exkluzív kedvezményekkel. Ügynökségek részére
egyedi net-net kedvezményt biztosítunk.

R Rovat oldalon megjelenő hirdetés

NY+R Nyitó és rovat oldalon megjelenő hirdetés

MédiaMIX
HIRDETÉSI FELÜLET

Havilapunk minden hónap utolsó hetében jelenleg 20.000 példányban
megjelenő, színes 8 oldalas, ingyenes
közéleti havilap. Terjesztése frekventált helyszíneken, intézményekben,
hivatalokban, egyetemi karokon történik. Elektronikus változata elérhető
a SZEGEDma.hu hírportálon.

Televíziónk a T-Home és a DIGITV
szegedi csomagjában és a Szélmalom
Kábeltévé kínálatában több mint
30 ezer háztartásban fogható Szegeden és vonzáskörzetében. Év elejétől
megújult arculattal és műsor struktúrával szolgáljuk ki a nézőinket, szoros
keresztmarketing együttműködésben a SZEGEDma.hu hírportállal.
Megfelelő technikai háttérrel és
referenciákkal vállaljuk különböző
filmek, produkciók, reklámanyagok
és videó tartalmak színvonalas elkészítését és megjelentetését.
Az Ön médiatanácsadója:

LISTAÁR

1/1 oldal

257x379 mm

240.000 + Áfa

1/2 oldal

257x187 mm

130.000 + Áfa

1/4 oldal

álló: 127x187 mm
fekvő: 257x91 mm

80.000 + Áfa

1/6 oldal

álló: 187x83 mm
fekvő: 170x91 mm

50.000 + Áfa

1/8 oldal

álló: 140x83 mm
fekvő: 91x127 mm

30.000 + Áfa

PR cikk max. 3000 karakter: 60.000 + Áfa-tól
Címoldal felár: + 80% / Hátoldal felár: + 40%

MEGJELENÉSEK

LISTAÁR

Reklám spot (kb. 30 mp)

50.000 Ft + Áfa

Reklámfilm (kb. 3 perc)

70.000 Ft + Áfa

PR film (kb. 10 perc)

110.000 Ft + Áfa

Stúdiómagazin (3 kamera, kb. 20-30 perc)

90.000 Ft + Áfa

Magazinműsor kitelepüléssel

140.000 Ft + Áfa

Teljes esemény felvétele 1 kamerával

150.000 Ft + Áfa-tól

Teljes esemény felvétele 2 kamerával

190.000 Ft + Áfa-tól

Teljes esemény felvétele 3 kamerával

250.000 Ft + Áfa-tól

Eseményvideó web felületre

egyedi megállapodás
alapján

Mérkőzés felvétel 1 kamerával (hazai)

60.000 Ft + Áfa

Mérkőzés felvétel 1 kamerával (idegenben)

60.000 Ft + Áfa
+ úti költség

(3 kamera, kb. 20-30 perc) (Szeged közig. Határán belül)
(60 perc esetén)

Mérkőzés közvetítés kommentátorral 1 kamerával 90.000 Ft + Áfa
(hazai)

Mérkőzés közvetítés kommentátorral 1 kamerával 90.000 Ft + Áfa
(idegenben)

+ útiköltség/napi díj

Újravágás

5000 Ft + Áfa /vágó
óradíj

Képújság

20.000 Ft + Áfa/hó

Jó tudni!

•	Listaárainkból a partnerünk által választott, vagy a közösen kialakított média mixre egyedi kedvezményt biztosítunk.
•	A hirdetések forrásáért és tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
•	Hirdetőink megrendelésükkel tudomásul veszik és elfogadják a Felhasználási Feltételekben és Adatvédelmi Irányelvekben foglaltakat (www.szegedma.hu).
•	Szeged közigazgatási területén kívül elkészítendő hír- és reklámanyagok, esetében külön kiszállási díjat alkalmazunk.
•	A hirdetések tartalmi anyagait elektronikusan JPG, GIF, vagy SWF formátumban tudjuk fogadni.
•	Igény esetén elkészítjük a hirdetés kreatív és grafikai anyagát külön megállapodás alapján (8000 Ft+Áfa óradíj alapon).

KIADÓ: LEONARDO KFT. MÉDIA & MARKETING • WWW.LEONARDO.HU • 6725 SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 77. • 62/314-116 • INFO@LEONARDO.HU

