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Építész Közlöny
és Műhely

Fókuszban
az innováció
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Az Építész Közlöny Műhely a Magyar Építész Kamara
kéthavonta, átlagosan 44 oldalon megjelenő kiadványa. A közel két évtizede megjelenő magazin az
épített környezettel foglalkozó közel 10 000 építészhez,
belsőépítészhez, kert-és tájtervezőhöz, településtervezőhöz és műemlékkel foglalkozó kamarai taghoz,
illetve döntéshozó szakmai szervezetekhez és potenciális beruházókhoz jut el. Az elmúlt években a magazin
teljesen megújult, korszerű, letisztult layouttal és a
kamarai események mellett a hazai és a nemzetközi
építészetről tudósító, erős szakmai tartalommal jelenik
meg. Ezzel a megújulással gyakorlatilag a magazin újrapozícionálta magát és a korábbi, leginkább hivatalos
közlönyre emlékeztető megjelenés és tartalom helyett
a hangsúlyt a minőségi építészetre helyezte. Abból
mutat be példákat, hívja fel a figyelmet az újdonságokra, az innovatív anyagokra és technológiákra.
A magazin célja, hogy az építészek olyan kiadványhoz
jussanak, amelyből képet kapnak szakmájuk aktualitásairól, tartalmas írásokat olvashatnak az őket érintő
szakmapolitikai kérdésekről.
A 2018. évi tematikánkban is különös hangsúlyt helyezünk az innovatív elképzelések bemutatására, az új
kezdeményezésekre, egyszóval mindarra, ami a szakmát
a minőségi építészet kialakításához segítheti. Többek
között:
>> a hazai és a külföldi építészet újdonságai
>> építészeti pályázatok hirdetményei, eredményei
>> új építési technológiák és anyagok az építészetben
>> a környezettudatos építészet,
településtervezés kérdései
>> fenntartható építészet, fenntartható város
>> passzív házak
>> energiatakarékos építészet
>> épület- és homlokzatfelújítások
>> burkolatok külső és belső terekben
(kövek, kerámiák, melegburkolatok, stb.)
>> ingatlanberuházások
>> tájépítészeti projektek és trendek
>> belsőépítészeti projektek
>> innovatív belsőépítészeti anyagok
>> beltéri design
>> korszerű világítás
>> kül-és beltéri nyílászárók
>> árnyékolás az építészetben
>> a tetőfedés újdonságai
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Médiaajánlat
2018

Terjesztés

A magazin egyedülálló módon,
ingyenesen, postai terjesztéssel jut el
minden kamarai taghoz. Ezzel a célirányos
terjesztéssel gyakorlatilag teljesen elérhető
a teljes építész szakma, ami a hirdetők
és szponzorok számára rendkívüli
hatékonyságot kínál.

Hírdetési árak
2018 évre

Belső borítók (B2 és B3)_________300 000 Ft
Külső borító (B4)______________350 000 Ft
2/1 oldal____________________350 000 Ft
1/1 oldal____________________250 000 Ft
1/2 oldal____________________150 000 Ft
Az árak egyszeri megjelenésre vonatkoznak,
forintban és áfa nélkül értendők. Többszöri
megjelenés esetén vagy a MÉK egyéb
felületein (www.mek.hu, illetve heti
hírlevél) való megjelenéssel társítva, illetve
szponzorációs együttműködés esetén
egyedi projektárat kínálunk.

Anyagleadás

Megjelenés

Kész anyagok leadása:
Keretes hirdetés: composite, PDF, TIFF
Tervezendő hirdetések: szöveg
és nagy felbontású fotó, embléma
Hirdetések elkészítése: megállapodás szerint
256. szám_____________ 2018. február 28-ig
257. szám_______________ 2018. május 2-ig
258. szám______________ 2018. június 12-ig
259. szám____________ 2018. augusztus 3-ig
260. szám_____________ 2018. október 10-ig
261. szám____________ 2018. december 7-ig

Határidők

Felületfoglalási határidő:
megjelenés elött min. 30 nap
Anyagleadási határidő:
megjelenés elött min. 21 nap

Kapcsolat

Publicitas Art Media Kft.
A MÉK hivatalos kiadója
1021 Budapest, Tárogató út 26.
Tel.: 1-200-73-30
Nagy Ibolya
Tel.: 06/30-9 64-95-98
E-mail: ibolyan@publicitasart.hu

Hirdetések
mérete
kifutó

¹/1

álló

tükör

¹/1

fekvő

¹/2

¹/2

210×284 mm
+5 mm rátöltés

190×264 mm

Érjen el
minden
építészt!

210×142 mm
+5 mm rátöltés

88×284 mm
+5 mm rátöltés

