kreatív
MÉDIAAJÁNlat
SZAKLAP ÉS TARTALOM

CÉLCSOPORT

A Kreatív több, mint 25 éves múltjával, a kommunikációs
szakma legismertebb, mérvadó szaklapja, amely havonta
jelenik meg. Olvasói a reklámipar, a média és a marketingesek
közül kerülnek ki. Múltja és jelene miatt máig fontos referencia
pont a hazai kommunikációs szakmában. A reklám és
médiaipar legérdekesebb szakembereiről és történeteiről
szóló cikkeink mellett elemező cikkeket is találnak a Kreatív
hasábjain. Rendszeresen megjelenő különkiadásaink
és mellékleteink pedig mélyebb betekintést nyújtanak
a legérdekesebb márkák, brandek mögé.

A kommunikációs és reklám szakma szakembereihez szól
a lap. Olvasótáborunk legnagyobb része marketingesekből áll,
de grafikusok, médiatervezők, médiavásárlók és salesesek
is előszeretettel forgatják az újságot.

terjesztési adatok

olvasói összetétel

5 000

példány havonta

13 500

vállalati döntéshozó

olvasó havonta

Terjesztés módja:
előfizetés + kontrollált címlistás terjesztés

AB státuszú

Megjelenés:
havonta (évi 10 alkalommal)
Lapszám ára:
1 290 Ft

KKV

Éves előfizetési díj:
11 500 Ft (postaköltséggel együtt)

kontakt

H-1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Levélcím: H-1300 Budapest, Pf. 157
Tel.: +36 1 430 4500
Fax: +36 1 430 4509

főszerkesztő:
pál Zsombor
pal.zsombor@kreativ.hu
főszerkesztő-helyettes:
SZERÉNYI SZABOLCS
szerenyi.szabolcs@kreativ.hu

hírszerkesztők:

hirdetés:

FÜLÖP ISTVÁN
fulop.istvan@kreativ.hu

OROSZ ANITA
+36 1 430 4572
orosz.anita@pphmedia.hu

KANDÓ ESZTER
kando.eszter@kreativ.hu
PUSKÁR KRISZTIÁN
puskar.krisztian@kreativ.hu

Kreatív

online
kreativ.hu WEBOLDAL

98 300

egyedi látogató havonta

510 000
oldalletöltés havonta

A reklám és médiaiparról szóló hírportál a legizgalmasabb
sztorikkal, iparági hírekkel és a legfontosabb szakemberek
életének bemutatásával, éjjel és nappal.

kreatív HÍRLEVÉL

12 000

email címre

megnyitási
arány

5×

hetente

Kreatív hírlevél fontos és olvasott információforrása a terület szakembereinek, amelyet belső olvasói kutatásunk is megerősített.
A honlap mellett itt is megjelennek a szakma legfontosabb hírei és az álláshirdetések.

HÍRLEVÉL FELÜLETEK
1

2

3
4
5
6

ÁR (NAP)*

ÁR (HÉT)*

hírlevél szponzoráció
kapubannerrel
2×200×1000 px (oldal), 728×180 px (felső)

550 000 Ft

-

banner a hírlevél tetején

138 000 Ft

690 000 Ft

1. pozíció (banner vagy szöveg)
2. pozíció (banner vagy szöveg)
3. pozíció (banner vagy szöveg)
4. pozíció (banner vagy szöveg)

92 000 Ft
80 000 Ft
58 000 Ft
35 000 Ft

460 000 Ft
400 000 Ft
290 000 Ft
175 000 Ft

Banner mérete minden pozícióban:
728×90 px, max 80 kByte, csak GIF lehet!
Szöveges hirdetés mérete
minden pozícióban:
500 karakter (szóközzel) + link + logó
További lehetőségek megegyezés szerint.

* Áraink az áfát nem tartalmazzák.

Kreatív

online
hirdetési felületek

Kapubanner
heti ár:
főoldalon és
aloldalakon:
1 390 000 Ft + ÁFA

Tartalmi oszlopban
2-3 cikk után
pr cikk
heti ár
főoldalon:
580 000 Ft + ÁFA

Jobb oldali oszlopban
lentebb
300 × 600 px
heti ár:
főoldalon
és aloldalakon:
529 000 Ft + ÁFA

Fejléc feletti sáv
970 × 110 px
heti ár:
főoldalon és
aloldalakon:
529 000 Ft + ÁFA

Fejléc alatti sáv
970 × 250 px
heti ár:
főoldalon és
aloldalakon:
660 000 Ft + ÁFA

Fejléc alatti sáv
970 × 90 px
heti ár:
főoldalon és
aloldalakon:
529 000 Ft + ÁFA

A fenti bannernél a mobil
megjelenés ára: listaár + 15%

A fenti bannernél a mobil
megjelenés ára: listaár + 15%

A fenti bannernél a mobil
megjelenés ára: listaár + 15%

Tartalmi oszlopban
5-6 cikk után
590 × 360 px
heti ár
főoldalon
és aloldalakon:
529 000 Ft + ÁFA

Tartalmi oszlopban
5-6 cikk után
468 × 120 px
heti ár:
főoldalon
és aloldalakon:
475 000 Ft + ÁFA

Jobb oldali oszlopban
felül
300 × 600 px
heti ár:
főoldalon
és aloldalakon:
660 000 Ft + ÁFA

A fenti bannernél a mobil
megjelenés ára: listaár + 15%

A fenti bannernél a mobil
megjelenés ára: listaár + 15%

A fenti bannernél a mobil
megjelenés ára: listaár + 15%

Jobb oldali oszlopban
felül
300 × 250 px
heti ár főoldalon
és aloldalakon:
529 000 Ft + ÁFA

Jobb oldali oszlopban
lentebb
300 × 250 px
heti ár főoldalon
és aloldalakon:
475 000 Ft + ÁFA

ÚJ! FixedBottom banner
fixen a képernyő aljára rögzítve
970 × 90 px
heti ár:
főoldalon
és aloldalakon:
529 000 Ft + ÁFA

A fenti bannernél a mobil
megjelenés ára: listaár + 15%

Online megjelenéseknél, a megjelenés kezdődátumától számított 24 órán belüli hirdetés lemondás esetén,
a hirdetés netnet értékének 100%-a kötbérként kerül kiszámlázásra.

A fenti bannernél a mobil
megjelenés ára: listaár + 15%

Kreatív

print

Borító II.
223 × 298 mm
kifutó: 5-5 mm
900 000 Ft + ÁFA

Borító III.
223 × 298 mm
kifutó: 5-5 mm
790 000 Ft + ÁFA

Borító IV.
223 × 298 mm
kifutó: 5-5 mm
950 000 Ft + ÁFA

Borítón átfutó függőleges
szalag 1/1 hirdetéssel
223 × 298 mm
+ 50 x 650 mm szalag
1 300 000 Ft + ÁFA*

1/1
223 × 298 mm
kifutó: 5-5 mm
680 000 Ft + ÁFA

2/1
446 × 298 mm*
kifutó: 5-5 mm
1 100 000 Ft + ÁFA

1/2 fekvő
223 × 146 mm
kifutó: 5-5 mm
430 000 Ft + ÁFA

1/2 álló
107 × 298 mm
kifutó: 5-5 mm
430 000 Ft + ÁFA

1/3 fekvő
223 × 99 mm
kifutó: 5-5 mm
370 000 Ft + ÁFA

1/3 álló
75 × 298 mm
kifutó: 5-5 mm
370 000 Ft + ÁFA

2x 1/3 szemben álló
vágott: 2 × 75 × 298 mm
kifutó: 5-5 mm
700 000 Ft + ÁFA

1/4 fekvő
223 × 75 mm
kifutó: 5-5 mm
250 000 Ft + ÁFA

1/4 álló
107 × 146 mm
kifutó: 5-5 mm
250 000 Ft + ÁFA

Junior
140 × 190 mm
kifutó: 5-5 mm
560 000 Ft + ÁFA

Egyedi hirdetés
pontragasztással
45 Ft/db
+ hirdetési felület + ÁFA
+ a beragasztott anyag
nyomdai költsége

Szigethirdetés
szövegben, körbefuttatva
alapterület:
120 × 150 mm
520 000 Ft + ÁFA

* nem tartalmazza a szalag gyártási költségét

hirdetési felületek

Kreatív

print
hirdetési felületek

Dupla borító I.
2 × 223 × 298 mm*
kifutó: 5-5 mm
1 600 000 Ft + ÁFA

Dupla borító II.
vágott: 3 × 223 × 298 mm*
kifutó: 5-5 mm
1 700 000 Ft + ÁFA

Dupla borító III.
vágott: 3 × 223 × 298 mm*
kifutó: 5-5 mm
1 150 000 Ft + ÁFA

Dupla borító IV.
vágott: 3 × 223 × 298 mm*
kifutó: 5-5 mm
1 400 000 Ft + ÁFA

B2 spread
(B2 + a mellette lévő oldal átfutó)
446 × 298 mm*
kifutó: 5-5 mm
1 500 000 Ft + ÁFA

Befűzés gerincbe
1/1 méretben
223 × 298 mm
900 000 Ft / db + ÁFA
+ a befűzött anyag
nyomdai költsége

Befűzés gerincbe
2/3 oldalnál kisebb méretben
680 000 Ft / db + ÁFA
+ a befűzött anyag
nyomdai költsége

Behúzás (fix árak)
<25 g: 52 Ft + ÁFA / db
25–50 g: 64 Ft + ÁFA / db
50–100: 80 Ft + ÁFA / db
100 g<: megállapodás
szerint

Átfutó 1/4 oldal alul
446 × 75 mm*
kifutó: 5-5 mm
470 000 Ft + ÁFA

Átfutó 1/4 oldal középen
446 × 75 mm*
kifutó: 5-5 mm
600 000 Ft + ÁFA

Pr cikk
3500 karakter + kép
1/1 méret,
szöveggel, tördeléssel
780 000 Ft + ÁFA

Pr cikk
1500 karakter + kép
1/2 méret
szöveggel, tördeléssel
500 000 Ft + ÁFA

* Kérjük, a 2/1 és átfutó 1/4 oldal méretű hirdetések készítése során vegyék figyelembe a belső margók 40 mm-es (2×20 mm)
szélességét, valamint a kötéshez és vágáshoz eső részeknél ügyeljenek a megfelelő távolság meghagyására!

Branded Content lehetőségek a Kreatívban:
A Kreatív, mint a marketing és kommunikációs szakma vezető médiuma, egyedi
és emlékezetes márkamegjelenések tekintetében is igyekszik referenciapontként szolgálni.
Mi szeretjük a reklámot, hiszen ez az életünk, a jó reklámért pedig egyenesen rajongunk.
De, hogyan is írhatnánk róla jót, vagy rosszat, ha mi magunk nem tudjuk profin csinálni?
Amennyiben márkádnak olyan egyedi, az egész szakma számára mintaértékkel szolgáló
megjelenést szeretnél, amire még évek múlva is emlékezni fognak, ami interaktív és bevonja
az olvasókat, fordulj hozzánk!
A Kreatív csapata kitalálja és megcsinálja a márkához leginkább illő tartalmat és segít,
hogy rajtunk keresztül az egész szakma a Te megjelenésedről beszéljen.
Print megjelenéseknél, a megadott leadási határidőn túli hirdetés lemondás esetén,
a hirdetés netnet értékének 100%-a kötbérként kerül kiszámlázásra.

Technikai
paraméterek
4 szín color
íves ofszet nyomás
vágott méret:
223 × 298 mm
leadás:
composite pdf,
300 dpi

Kreatív

rendezvény
HIPNÓZIS
REKLÁMVERSENY
Nevezők: reklámügynökségek, marketingesek
Tervezett időpont:
2018. április
Tervezett létszám:
400 fő

SALES 2.0 KONFERENCIA
Résztvevők: értékesítők,
ügyvezetők
Tervezett időpont:
2018. április
Tervezett létszám:
120 fő

hrpwr rendezvények
Résztvevők: HR szakemberek,
cégvezetők
Tervezett időpont:
2018. havonta
www.hrpwr.hu

CMA
Nevezők: ügynökségek,
marketingesek, média
Tervezett időpont:
2018. május
Tervezett létszám:
150 fő

MEDIADESIGN VERSENY
Nevezők: médiumok,
fejlesztő cégek
Tervezett időpont:
2018. szeptember
Tervezett létszám:
100 fő

GYÓGYKOMM
Résztvevők: gyógyszeripari
marketingesek, ügynökségek
Tervezett időpont:
2018. február, szeptember
Tervezett létszám:
100 fő

PRIZMA KREATÍV
PR VERSENY
Nevezők: PR ügynökségek,
vállalati PR szakemberek
Tervezett időpont:
2018. november
Tervezett létszám:
400 fő

LOLLIPOP
Nevezők: ügynökségek,
BTL kampányok alkotói
Tervezett időpont:
2018. november
Tervezett létszám:
300 fő

PR & NATÍV NAP
Résztvevők: kommunikációs
szakemberek,
pr ügynökségek
Tervezett időpont:
2018. november
Tervezett létszám:
130 fő

DMBP
Nevezők: ügynökségek,
BTL kampányok alkotói
Tervezett időpont:
2018. december
Tervezett létszám:
200 fő

KREATÍV B2B AWARD
Nevezők: marketingesek,
ügynökségek
Tervezett időpont:
2018. október
Tervezett létszám:
100 fő

MÉDIA KONFERENCIA
Résztvevők: marketingesek,
médiaügynökségek
Tervezett időpont:
2018. december
Tervezett létszám:
140 fő

Az események szponzorációjával kapcsolatban egyedi ajánlattal állunk rendelkezésére!

