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BUDAPEST,
a sportfőváros

Hatályba lép a GDpR-RenDelet
biG Data a tuRizmusban
Új szabályok az utasbiztosítások
éRtékesítésében
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, valamint a Magyar Fürdőszövetség hivatalos lapja

ÁTTEKINTÉS
A TURIZMUS.COM SZAKMAI MAGAZIN A MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE,
A MAGYAR UTAZÁSI IRODÁK SZÖVETSÉGE ÉS A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA.
A Turizmus Kft. az egyetlen olyan kiadó Magyarországon, amely a turisztikai szakmai méédiumokra
specializálja tevékenységét. A Turizmus Panoráma jogutódjaként 2017. szeptemberében új névvel
és dizájnnal jelenik meg a turizmus.com magazin, amely elődeit is beleszámítva immár közel ötven
éve a szakma piacvezető havi lapja. Egy-egy lapszámát mintegy 15-20 000 döntéshozó szakember,
valamint önkormányzati vezető olvassa. A turizmus.com magazin elemző írásokat, interjúkat és
háttéranyagokat közöl a turisztikai szakmát leginkább foglalkoztató kérdésekről.

MŰSZAKI ADATOK
PÉLDÁNYSZÁM:

TERJEDELEM:
NYOMÁS:
PAPÍR:

5000–8000
(szakmai eseménytől,
szezontól függően)
minimum 48+4 oldal
íves ofszet
150 g-os műnyomó,
fényes fóliával (borító),
90 g-os műnyomó (belív)

havonta
(évente 10 alkalommal:
január–február és
július–augusztus
összevont lapszám)
SZÍN:
4 szín
VÁGOTT MÉRET: 208 × 275 mm
RASZTERRÁCS: 60°
MEGJELENÉS:
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Szállodai wellness
mint profitcentrum
Tovább gazdagodik
a köruTas kínálaT
Magyarok nélkül az oszTrák
turizmus sem működne
Tiszai hal helyeTT
kazah keszeg és román süllő

SZERKESZTŐSÉG
1074 Budapest, Munkás utca 9.
Telefon: (1) 492 0455
E-mail: sales@turizmus.com, bulletin@turizmus.com
Web: www.turizmus.com

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, valamint a Magyar Fürdőszövetség hivatalos lapja
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MSZÉSZ:
tisztújítás és ünneplés
zöldülő szállodaipar
Hotelboom akadályokkal
sikeres volt
a szaunázók Hétvégéje
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, valamint a Magyar Fürdőszövetség hivatalos lapja

HIRDETÉSI TARIFÁK ÉS MÉRETEK
FELÜLET

ÁR		

TÜKÖR MÉRET

Borító 2
420.000 ft
–
Borító 3
420.000 ft
–
Borító 4
490.000 ft
–
¹⁄¹ oldal
390.000 ft
180 × 240 mm
²⁄³ oldal álló
310.000 ft
118 × 240 mm
½ oldal fekvő
290.000 ft
180 × 116,5 mm
¹⁄³ oldal fekvő		
180 × 75 mm
álló
240.000 ft
56 × 240 mm
négyzetes		
118 × 118 mm
¼ oldal fekvő
190.000 ft
180 × 57 mm
¹⁄6 oldal fekvő
118 × 56 mm
160.000 ft
álló		56 × 118 mm
ROVATSZPONZORÁCIÓ

5 alkalom / év
10 alkalom / év

ÁR		

VÁGOTT MÉRET

KIFUTÓ MÉRET

208 × 275 mm
208 × 275 mm
208 × 275 mm
208 × 275 mm
–
–
–
–
–
–
–
–

218 × 285 mm
218 × 285 mm
218 × 285 mm
218 × 285 mm
–
–
–
–
–
–
–
–

TARTALOM

990.000 ft
1.690.000 ft

5 × ½ oldal + logó a fejlécben
10 × ½ oldal + logó a fejlécben

Az árak nem tartalmazzák az áfát.

KÜLÖNLEGES FELÜLETEK, EGYÉB HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK
BEHÚZÁS, TERMÉKMINTA DUPLA BORÍTÓ ÁTKÖTŐSZALAG

MEGJELENÉSI TERV 2019. ÉVRE
LAPSZÁM/HÓNAP

HIRDETÉSI ANYAGLEADÁS

MEGJELENÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

január 15.
február 11.
március 19.
április 18.
május 20.
július 1.
augusztus 26.
szeptember 23.
október 25.
november 22.

január 28.
február 21.
április 1.
április 30.
május 31.
július 12.
szeptember 3.
október 3.
november 5.
december 5.

Január–február
Március
Április
Május
Június
Július–Augusztus
Szeptember
Október
November
December

¹⁄³ oldal
fekvő

½ oldal
fekvő

Tükör méret
Vágott méret
Kifutó méret

¹⁄6 oldal
fekvő

¹⁄¹ oldal
tükör méret

¹⁄³
oldal
álló

²⁄³
oldal
álló

¹⁄¹ oldal
kifutó
méret

¹⁄6
oldal
álló

¹⁄³ oldal
négyzetes

¹⁄¹ oldal
vágott
méret

¼ oldal fekvő

HIRDETÉSI ANYAGLEADÁS
Elektronikus formában készült anyagokat e-mailben fogadunk. Microsoft Wordben szerkesztőségünk csak szöveget fogad, a Wordbe ágyazott képek nem felhasználhatók. A hirdetéseket
nyomdai minőségű tif, jpg, eps vagy PDF formátumban (preferált PDF/X-1A) tudjuk elfogadni 300 dpi/inch felbontással, vágójelekkel. Illustrator fájloknál kérjük a szöveget görbévé alakítani.
CorelDraw és PowerPoint fájlokat nem fogadunk. Kifutó hirdetések esetén körben 5 mm rátöltést kérünk (a nyomdai jeleket a kifutón kívül helyezzék el). Az összes szöveget és logót a
vágott méreten belül helyezzék el, legalább 10 mm-es eltartással a vágástól. Kizárólag CMYK színmódban készült anyagot fogadunk (a Pantone és egyéb direkt színeket kérjük CMYK-ba
konvertálni). A fekete szövegek, kérjük minden esetben overprint módban legyenek. Elkerülendő a homályos szövegeket és a több színből álló feketéket, a szövegeket Photoshop helyett
Illustratorban, Quarkban vagy InDesignban készítsék el. Rich black használatánál, kérjük, 40% ciánt adjanak a feketéhez. A hirdetések legmagasabb színterhelése 300% lehet. A kiadó
által készített hirdetésekért 10% felárat számítunk fel.
PR-hirdetés: 3200 karakter szöveg (szóközökkel) word formátumban + 2 db kép és 1 db logó jpg vagy png formátumban.

