MAGYARORSZÁG
KATOLIKUS HETILAPJA

Hirdetési ajánlat • 2022

Magyarország katolikus közéleti és hitéleti hetilapja.
Az Új Ember elsősorban a katolikus hívekkel és az Egyház
életével foglalkozik. E mellett fontosnak tartja a kapcsolatokban, közösségekben élő ember bemutatását,
különös tekintettel azokra, akik másokért élnek, akik
igyekeznek az egész társadalmat jobbá tenni. Lapunk
„az élet kultúráját”, a testi-lelki-szellemi értelemben
egészségesebb életet szolgálja. Témáiban az értékekre
mutat rá, s ezeket az értékeket igyekszik közvetíteni.
Az Új Ember a család, a hit, a kultúra, a világ és az egyház
iránt érdeklődő ember hetilapja.

14 400 példány hetente

Az Új Ember hetente megjelenő kulturális melléklete,
melyben egy műsorújság is megtalálható.
Interjúi, kritikái és ismertetői a magyarországi és a nemzetközi kulturális élet aktuális témáiról szólnak. Az irodalmi,
zenei, színházi és filmes témájú írások mellett hetente
26 tévé-, illetve rádióadó műsorát is közöljük.
A Mértékadó nemcsak az Új Ember, hanem a Reformátusok
Lapja mellékleteként is megjelenik.

20 900 példány hetente

A Magyar Kurír a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által alapított hírportál, 2005 óta működik a világhálón.
A magyar Egyház hírei mellett beszámolunk a külhoni
egyházmegyék, a Vatikán és a Világegyház fontos
történéseiről, eseményeiről. Teljes terjedelmében közöljük
Ferenc pápa legfontosabb beszédeinek magyar fordítását.
Interjúk, könyv- és filmajánlók, a hitélet aktuális témáival
kapcsolatos írások szintén olvashatók hírportálunkon.
A Magyar Kurír 2017-től az Új Ember hetilap, könyvek
és az Adoremus kiadója.

Naponta átlagosan 20 000 önálló látogató

Az Új Ember hetilap nettó hirdetési árai • 2022
1/1

1/2

1/2

1/4

280 x 385 mm
600 000 Ft

280 x 192 mm
250 000 Ft

139 x 385 mm
250 000 Ft

139 x 192 mm
125 000 Ft
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139 x 95 mm
70 000 Ft

Footer

280 x 50 mm
90 000 Ft

1/24

68 x 95 mm
40 000 Ft

Címlapfooter

220 x 27 mm
90 000 Ft

68 x 62 mm
25 000 Ft

APRÓHIRDETÉS
Az apróhirdetés minimum tarifája
bruttó 2500 forint,
amely hét szót tartalmaz,
e fölött minden egyes szó
bruttó 300 forint.
Kedvezményünk: négy megjelenés
után az ötödik ingyenes.
Ha a hirdetést kerettel kiemelve kérik,
a keret ára bruttó 3500 forint.

Elhelyezési felár: 25%. Alapesetben kiadónk fenntartja a jogot, hogy szerkesztőségi terje
delem, tördelés stb. függvényében helyezi el a hirdetést. Azonban ügyfeleink egyéni, speciális
elhelyezési kívánságát teljesítve elhelyezési felárat alkalmazunk.
A hirdetési kreatív elkészítése a megrendelő feladata. Elfogadott formátumok: jpg, pdf.
A pdf dokumentum szükséges paraméterei: CMYK színtér, maximum 220% festékterheléssel.

A Mértékadó kulturális melléklet
nettó hirdetési árai • 2022
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210 x 285 mm
300 000 Ft

194 x 134 mm
180 000 Ft

97 x 285 mm
180 000 Ft

1/4

97 x 134 mm
95 000 Ft

1/8

97 x 67 mm
45 000 Ft

BEHÚZÁS
A Médiaajánlatban szereplő hirdetési
felületeken túl mód van még az Új Ember
főlapba vagy annak Mértékadó mellék
letébe (mely a Reformátusok Lapjában is
megjelenik, így hetente ez még további
6500 példányt jelent) történő behúzásra
(szórólap, prospektus lapba emelése) is.
A behúzás díja egyedileg meghatározott,
a behúzandó kész anyag méretétől és
súlyától függ. Szívesen segítünk a behúzandó anyag legyártatásában is.
Pontos árajánlatért kérjük, keressen
meg minket elérhetőségeinken.

Elhelyezési felár: 25%. Alapesetben kiadónk fenntartja a jogot, hogy szerkesztőségi terje
delem, tördelés stb. függvényében helyezi el a hirdetést. Azonban ügyfeleink egyéni, speciális
elhelyezési kívánságát teljesítve elhelyezési felárat alkalmazunk.
A hirdetési kreatív elkészítése a megrendelő feladata. Elfogadott formátumok: jpg, pdf.
A pdf dokumentum szükséges paraméterei: CMYK színtér, maximum 220% festékterheléssel.

A Magyar Kurír katolikus hírportál
nettó hirdetési árai • 2022

Szuperbanner – 750 x 100 px

192 500 Ft/hét

A Magyar Kurír nyitóoldalán, a kiemelt képek alatt, illetve minden megnyitott oldalon
a lead alatt helyezkedik el. Egy adott időszakban csak egy hirdetést jelentetünk meg.

Hírek alatti footer – 780 x 130 px

92 400 Ft/hét

Felületében a legnagyobb online hirdetési lehetőségünk. Minden oldalon, a cikkek alatt
jelenik meg. Egy adott időszakban csak egy hirdetést jelentetünk meg.

Banner – 350 x 110 px

77 000 Ft/hét

Minden megnyitott oldalon, a cikkek mellett, jobb oldalon jelenik meg.
Egy adott időszakban több hirdetést is megjelentetünk.
Az online hirdetések mobiltelefonon asztali webhely nézetben látszanak.
A hirdetési kreatív elkészítése a megrendelő feladata. Elfogadott formátumok: jpg, gif.
Fehér hátterű bannert nem tudunk elfogadni.

Exkluzív ajánlataink • 2022
Adoremus
Havonta megjelenő
liturgikus kiadvány,
mely mind a hívek,
mind a lelkipásztorok
számára hasznos segítség a szentmisékhez.

14 500 példány
havonta

HÁTOLDALI HIRDETÉSI FELÜLET
106 x 130 mm méretben.
Hirdetési ár: 250 000 Ft + ÁFA/hó
Csak a liturgikus kiadvány
szellemiségével összeegyeztethető
tartalmakat jelentetünk meg.
A hirdetési kreatív elkészítése
a megrendelő feladata.
Elfogadott formátumok:
jpg, pdf (CMYK színtér).

PR-cikk
Az Új Ember hetilapban, a hetente a Reformátusok Lapjában is megjelenő Mértékadó
kulturális mellékletben, valamint online felületeinken is (a Magyar Kurír oldalán,
a Magyar Kurír Facebook-oldalán) lehetőséget biztosítunk PR-cikkek közzétételére.
A PR-cikk elhelyezésének díját – minden megjelenéshez – külön egyeztetés után,
személyre szabottan állapítjuk meg.

Hirdetési ügyekben keressen bennünket bizalommal alábbi elérhetőségeinken:
aprohirdetes@ujember.hu | hirdetes@ujember.hu | +36 1 317-3933

