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Érvényes hivatalos hirdetési listaárak 
 

FORMÁTUM TÜKÖR MÉRET 

VÁGOTT 
MÉRET       (+5-

5 MM 
RÁTÖLTÉS 
KÖRBEN) 

ALAPÁR, 
SZÍNES ELHELYEZÉS 

B2 vagy B3  202*270  1 500 000      Fix pozíció  

B4  202*270  1 800 000      Fix pozíció  

első dupla borító  404*270  2 100 000      Fix pozíció  

hátsó dupla borító  404*270  1 900 000      Fix pozíció  

2/1 oldal 380*246 404*270  950 000      

1/1 álló 181*246 202*270  620 000      Szöveggel szembeni 
oldalon  

2/3 álló 119*246 131*270  500 000      Szövegoldalon  

Junior page  119*181 131*194  440 000      Szövegoldalon  

1/2 álló 88,5*246 100,5*270  395 000      Szöveggel szembeni 
oldalon  

1/2 fekvő 181*121 202*133  395 000      Szövegoldalon  

1/3 álló 57*246 69*270  290 000      Szövegoldalon  

1/3 fekvő 181*77,5 202*91  290 000      Szövegoldalon  

1/4 álló 88,5*121   200 000      Szöveggel szembeni 
oldalon  

1/4 fekvő 181*58 202*71  220 000      Szövegoldalon  

2/6 119*199,5   290 000      Szövegoldalon  

Fekete-fehér hirdetés kedvezménye     -40% 

Lapon belüli elhelyezés pozícionálásának felára +20% 

Plusz szín hozzáadása (színes hirdetés esetén 4+1, fekete-fehér hirdetés esetén 
1+1, csak plusz 1 szín rendelhető) +20% 

Kedvezmény vagy több felár esetén az első kedvezmény/felár érvényesítése utáni árat kell figyelembe venni a 
további felár(ak) alapjául! 

Az árak listaárak, nem tartalmazzák a kedvezményeket és az áfát, és forintban értendők. 

A HVG Kiadó Zrt. az árváltoztatás jogát fenntartja 

  



Kreatív specifikáció 
 
A nyomdakész anyagoknak a megjelenés előtt 10 nappal, a kéziratoknak viszont a megjelenés előtt 15 
nappal kell megérkeznie a hirdet@hvg.hu e-mail címre. 

1. Anyagleadási paraméterek: 
 Composite CMYK pdf-et kérünk. 
 Totál festékfedettség (TAC) maximum 300 % lehet.  
 Abban az esetben, ha jpg-, tif- vagy eps-állományt kapunk, akkor annak minimum 300 DPI 

felbontásúnak kell lennie. 
 Kifutó hirdetés esetén a vágott méretre körben 5-5 mm rátöltés szükséges. Felhívjuk szíves 

figyelmüket, hogy a vágójel ne lógjon bele a kifutóba!  
 Ha a hirdetés tükörméretű (azaz keretes), akkor a hirdetést vágójel vagy rátöltés nélkül kérjük! 

 
 
A HVG Kiadó Zrt. ingyenes szolgáltatása, hogy helyesírási, stilisztikai szempontból is ellenőrzi a hirdetéseket 
és PR-cikkeket. Abban az esetben, ha a megjelentetésre szánt anyag szövegében hibát találunk, azt 
visszaküldjük javításra az ügyfélnek, illetve a kéziratként kapottakat automatikusan javítjuk, mielőtt a már 
betördelt változatot elküldjük elfogadásra. 

Amennyiben a tisztelt ügyfél a kész anyagának elkészítése előtt lektoráltatni kívánja annak szövegét, úgy 
küldje el azt a hirdet@hvg.hu címre! 

 

2. Behúzásra, ragasztásra vonatkozó információk: 
 Az anyagoknak a megjelenés előtt 10 nappal, szállítólevéllel kell megérkeznie az Ipress Center 

Hungary Kft. telephelyére (cím: 2600 Vác, Nádas utca 4., az épületek mögötti teherporta). 
 Az anyagot kötegelve kérjük szállítani! A szállítólevélen, a csomagoláson és a raklapkísérőn a 

következőket szíveskedjenek feltüntetni: beszállító neve, kiadvány, amihez érkezett, kiadvány 
megjelenése, inzert neve, mennyiség összesen, mennyiség egységenként. 

 Kérjük, hogy a mintát a behúzásokból, ragasztásokból a megjelenés előtt 15 nappal juttassák el a 
HVG címére (1037 Budapest, Montevideo u. 14.). Abban az esetben, ha addigra még nem áll kész, 
kinyomtatott anyag a rendelkezésükre, akkor a megjelentetni kívánt változatot pdf-ben 
szíveskedjenek elküldeni a hirdet@hvg.hu címre! 
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