2020

médiaajánló
A Magyar Építész Kamara lapja
❱❱ két évtizedes múlt
❱❱ országos lefedettség, minden
tervezõi jogosultsággal rendelkezõ
építész garantáltan megkapja
❱❱ évente 6 megjelenés
❱❱ zárt kamarai címlista alapján
❱❱ célirányos terjesztés
❱❱ egyenként átlátszó tasakba
csomagolva (nem sérül)
❱❱ Magyarország legnagyobb
példányszámú (10 550 db)
szakmai lapja
❱❱ 200-as VIP lista, kormányhivatalok, minisztériumok, önkormányzatok,
személyre szólóan
❱❱ információtartalma miatt többször
forgatják
❱❱ szakmai piacon egyedülálló

hirdetési árak (nettó) 2020 évre:
Borító (B4) --------------350.000 Ft
Borító (B2,B3) ----------300.000 Ft
1/1 oldal ----------------250.000 Ft
1/2 oldal ----------------150.000 Ft
Behúzás a lapba: megállapodás szerint formátum
és grammsúly függvényében
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1/2
210 × 142 mm
+ 5 mm rátöltés

Álló féloldalas hirdetés is lehetséges
105 x 284 mm + 5 mm rátöltés

Közlöny megjelenések:
2020. február 6.
(268.sz.)
2020. március 23. (269.sz.)
2020. május 22.
(270.sz.)
2020. július 24.
(271.sz.)
2020. szept. 28.
(272.sz.)
2020. nov. 30.
(273.sz.)

Megjelenés:
2020. május 22.

❱❱ MÉK küldöttgyûlésen
kerül bemutatásra
❱❱ exkluzív megjelenés
❱❱ az év legnívósabb alkotásainak
ismertetése
❱❱ díjnyertes megvalósult
projektek bemutatása

Kapcsolat:

P UB L IC ITA S A RT-M ÉDI A K FT .
A MÉK hivatalos kiadója
1021 Budapest Tárogató út 26.
Tel: Nagy Ibolya +3630-9649-598
e-mail: ibolyan@publicitasart.hu
www. publicitasart.hu

Építész
Évkönyv

hirdetési árak
(nettó)
2020 évre:

Külsõ borító (B4 ------------------490 000 Ft
Belsõ borítók (B2 és B3) --------395 000 Ft
1/1 oldal --------------------------290 000 Ft (210mm x 280mm + 5 mm rátöltés)
1/2 oldal --------------------------175 000 Ft (190mm x 125 mm)
1/4 oldal -------------------------- 95 000 Ft (90mm x 125mm)

