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Médiaajánlat 2020 

KözlekedésVilág 
A közlekedéspolitikával, közösségi közlekedéssel és közlekedési infrastruktúrával 
foglalkozó szaklapunk KözlekedésVilág néven évente négy alkalommal jelenik meg, 
és elsősorban a hírek szakmai háttereit és a szakma személyiségeit mutatja be. 
A lapban a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés szakmai aktualitásairól egyaránt 
olvashatnak.

A KözlekedésVilág célcsoportjai:

•  a közlekedési infrastruktúrák létesítésében, működtetésében, 
használatában érdekelt társaságok topmenedzserei, cégvezetői és középvezetői;

•  a közösségi közlekedés szervezésében és lebonyolításában érdekelt társaságok 
vezetői,  szakértői;

•  a közlekedéspolitikai döntéshozók, valamint a szaktárca vezetői és szakelőadói; 
•  a jelentősebb szállítmányozó- és fuvarozócégek vezetői;
•  a közlekedésben érdekelt szakmai szervezetek, intézetek, érdekképviseletek 

munkatársai;
•  a közlekedéssel foglalkozó cégek beszállítói.

•   Megjelenés: évente 4 alkalommal

•   Példányszám: 900 db

•   Terjedelem: 32 oldal

•   Méret: 210x297 mm

•   Terjesztés: országos 
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Megjelenések 
Lapszám Hirdetések leadása Megjelenés 

1. III. 9. III. 24. 

2. V. 29. VI. 12. 

3. VIII. 28. IX. 11.

4. XI. 30. XII. 4.

Árlista
Elnevezés Terjedelem Nettó ár (forint)

Címlapsztori 4 oldal + címlapkép 1 300 000

PR-cikk 2 oldal 520 000

Hirdetés, cikk 1 oldal 300 000

Hirdetés 1/2 oldal 180 000

B2, B4 oldal 1 oldal 400 000

B3 oldal 1 oldal 350 000

Dupla borító 2 oldal 650 000

Méretek:
1 oldalas hirdetés: 
(szélesség x magasság) 210x297 mm 
+ 5–5 mm kifutó
1/2 oldalas hirdetés: 175x126 mm 
A befogadható hirdetésállomány 
formátuma:
JPG, TIF, PDF - legalább 300 dpi-ben. 

Fix kedvezmények
a megjelenések árából: 
1.  egy naptári éven belüli kétszeri 

megjelenés esetén: 10%, 
2.  egy naptári éven belüli háromszori 

megjelenés esetén: 15%, 
3.  egy naptári éven belüli négyszeri 

megjelenés esetén: 20%, 
4.  ügynökségi jutalék: 15%. 
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