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Médiaajánlat 2016

Áttekintés
Az 1957-es alapítású Vendéglátás magazin továbbra is a szakma meghatározó orgánuma-
ként szolgálja a magyar vendéglátás hagyományainak és hírnevének ápolását, színvonalá-
nak emelését. Ehhez olyan szakújságírói gárdát állított fel, akik saját szakterületük kiváló 
ismerői, írásaik speciális, egyedi közlések, amelyek máshol nem hozzáférhetők. 

A márkanévnek, és a 2015-ben megjelent, a szakmai szervezetek elismerését kiváltó lap-
számoknak köszönhetően a Vendéglátás magazin ismét a leghitelesebb vendéglátó-ipari szaklap 
lett Magyarországon, a szakmát képviselők első szá mú információszerzési forrása. 

Változatlan törekvésünk, hogy tudósítsunk a legjelentősebb szakmai eseményekről, a szövetségek 
rendezvényeiről, versenyekről, konferenciákról. Bemutatjuk a hazai és a nemzetközi trendeket, 
ezek kiemelkedő képviselőit. Foglalkozunk a vendéglátás marketingjével, a konyha technológiai 
újdonságokkal, a kreatív főzési és sütési ötletekkel, a közétkeztetés megújuló piacával, a gaszt-
ronómia neves szakembereivel. 

A szakmával közösen valljuk, hogy a színvonalas vendéglátáshoz nélkülözhetetlen a folyamatos 
edukáció.

A magazin kiadója turisztikai szakmai médiumokra specializálódott, ezen a piacon komplex 
szolgáltatásokat nyújt a bel- és külföldi vendégeket szolgáló kommunikációban. A Vendéglátás 
magazin kiadásával teljes mértékben lefedi a tágan értelmezett turizmus-vendéglátás szakmát. 

2016-ban megjelenéseink és tematikánk egyik középpontjába a májusi SIRHA kiállítást, azon 
belül a Bocuse d’Or versenyt állítjuk, de sosem felejtkezünk el az aktuálitásokról sem. 

Rovataink
• Aktuális • Üzlettárs • Kreatív konyha • Nemzetek konyhája • Közétkeztetés • F&B • Felfedező 
• Édes élet • Bor • Itallap • Úti cél/Úti társ • Extrém konyha • Made in Hungary

Olvasói összetétel foglalkozás szerint
• A vendéglátó- és szállodaipar vezető szakemberei, döntéshozói 30% • a szakmai szervezetek 
vezetői és tagjai 10% • séfek, cukrászok 25% • kereskedelmi és közétkeztetői étteremtulaj donosok, 
üzletvezetők, szállodai és F&B menedzserek 20% • piaci beszállítók 15%

Terjesztés
• Kiadói és postai előfizetés útján • gasztronómiai fesztiválokon, rendezvényeken • Turizmus Kft. 
szakmai rendezvényein • szakmai szövetségek tagságának és azok rendezvényein

Online megjelenések
A www.vendeglatasmagazin.hu portál és a heti ingyenes online hírlevél a vendéglátóipari szak-
emberek egyetlen hazai központi hírforrása, folyamatosan frissülő hazai és nemzetközi hírekkel, 
szakmai események beszámolóival, háttéranyagokkal, a szakmában történő személyi változásokkal 
és állásbörzével.
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Megjelenési ütemterv 2016. évre
 Lapszám/hónap hirdetési anyagLeadás megjeLenés
 1 | január-február január 20. január 29.
 2 | március február 19. március 4.
 3 | április március 21. április 4.
 4 | május április 20. május 4. 
 5 | június május 23. június 6.
 6 | július-augusztus június 27. július 11.
 7 | szeptember augusztus 22. szeptember 5.
 8 | Október szeptember 19. október3.
 9 | november október 24. november 7.
 10 | december november 21. december 5.
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műszaki adatOk
példányszám: 5000–8000 
(szakmai eseménytől, szezon-
tól függően).
terjedelem: minimum 
48+4 oldal.
megjelenés: havonta (évente 
10 alkalommal), január–február 
és július–augusztus összevont 
szám.
nyomás: íves ofszet. Papír 
(belív): 90 g-os műnyomó, 
(borító): 150 g-os műnyomó, 
fényes fóliával.
Raszter rács: 60°

hirdetési anyagLeadás:
Elektronikus formában készült anyago-
kat e-mailen fogadunk. Képek felbon-
tása 100% méret mellett: 300 pixel/
inch, *.jpg vagy *.zip tömörítést foga-
dunk. Microsoft Wordben szerkesztő-
ségünk csak szöveget fogad, a Wordbe 
ágyazott képek nem felhasználhatók. 
A 300 pixel/inch felbontású. tif, jpg, 
eps, pdf és ai formátumokat tudjuk 
feldolgozni, azzal a kikötéssel, hogy 
Illustrator fájloknál kérjük a szöve-
get görbévé alakítani. CorelDraw és 
PowerPoint fájlokat nem fogadunk. 
Kifutó hirdetések esetén körben 
5 mm rátöltést kérünk. A kiadó által 
készített hirdetésekért 10% felárat 
számítunk fel.

Hirdetési tarifák és méretek
 FeLüLetek ár (+áfa) VágOtt / tükör méret
 Borító 4 510.000 Ft 208 × 275 mm / 180 × 250 mm
 Borító 2, 3 480.000 Ft 208 × 275 mm / 180 × 250 mm
 1/1 440.000 Ft 208 × 275 mm / 180 × 250 mm
 2/3 oldal álló 330.000 Ft 118,5 × 250 mm
 1/2 oldal fekvő 240.000 Ft 180 × 116,5 mm
 1/2 oldal álló 240.000 Ft 87 × 250 mm
 1/3 oldal álló 195.000 Ft 57 × 250 mm
 1/3 oldal fekvő 195.000 Ft 180 × 250 mm
 1/4 oldal álló 145.000 Ft 87 × 117 mm
 1/4 oldal fekvő 145.000 Ft 180 × 57 mm

Online hirdetési tarifák és méretek
VendegLatasmagazin.hu weBOLdaL

 FeLüLetek ár +áfa / hónap Banner méret
 Fej banner (fejléc) 190.000 Ft 468 × 60 px
 skyscraper (bal oldal) 150.000 Ft 160 × 600 px
 Banner (jobb oldal) 120.000 Ft 300 × 250 px
 pr cikk ( 1 hétig a főoldalon) 79.000 Ft Szóközökkel 1500 karakterig, képpel

VendégLátás OnLine hírLeVéL
 FeLüLetek ár +áfa / aLkaLOm méret
 Banner (hírek között) 19.900 Ft 600 × 300 px
 szöveges hirdetés 14.900 Ft Szóközökkel 1500 karakterig, képpel
 különszám 99.000 Ft Szóközökkel 2500 karakterig, képpel

Stratégiai partnerek


