Médiaajánlat
Érvényes 2019. december 15-től.

Hirdetési méretek:

Hirdetési árak:
1/1 oldal:

200.000 Ft. +ÁFA

1/1 oldal:

1/2 oldal:

100.000 Ft. +ÁFA

1/2 tükör: 181x120mm (fekvő) vagy 88,5x248mm (álló)

1/3 oldal:

70.000 Ft. +ÁFA

1/3 tükör:

181x80mm (fekvő) vagy 58x248mm (álló)

205x285mm + 5mm kifutó!=215x295mm

Magazinunk – mely szándéka szerint ember

kenységekben fejeződik ki, írásainkban egyre

1/4 oldal:

60.000 Ft. +ÁFA

1/4 tükör:

181x60mm (fekvő) vagy 88,5x120mm (álló)

és ló különleges kapcsolatának hiteles tükre –

többet foglalkozunk a tereplovaglással, a túra-

1/6 oldal:

40.000 Ft. +ÁFA

1/6 tükör:

88,5x80mm (fekvő) vagy 58x120mm (álló)

22 éve szolgálja a lovak iránt érdeklődők egy-

lovaglással és lovas turisztikával. Népszerű is-

1/8 oldal:

30.000 Ft. +ÁFA

1/8 tükör:

88,5x60mm (fekvő)

re bővülő táborát. A ló végigkísérte az emberi-

meretterjesztő sorozataink színvonalát kitűnő

Kis hirdetés

ség történelmét a háborúkban, viadalokon és

hazai és külhoni szakírók garantálják. A lovas

Névjegy

(hirdetési oldalon):

15.000 Ft. +ÁFA

a munkás hétköznapokban is. Mára azonban

„ipar” bővülése úgy tűnik, a recesszió ellenére

Névjegy

(szövegkörnyezetben):

18.000 Ft. +ÁFA

ez a nemes állat a szórakozásban, a szabadidő

sem csökkent jelentős mértékben. Köszönhető

Hátlap (B4):

250.000 Ft. +ÁFA

Anyagleadással kapcsolatos információk:

színvonalas eltöltésében, a versengésben lett az

ez annak, hogy a hobbilovasok száma nemcsak

Belső borító (B2/B3):

230.000 Ft. +ÁFA

Kérjük, hogy a kész kreatívot az alábbi para-

ember partnere, ezért amellett, hogy lapunk a

világszerte, de nálunk is folyamatosan nő.

PR cikk 1 oldalon:

120.000 Ft. +ÁFA

méterek betartásával küldjék el email címünkre:

magyar lovaskultúra értékeit ápolja, rendsze-

A szabadidejükben lóra ülők, a lótulajdonosok,

resen foglalkozik a tenyésztés, tartás, takar-

a versenyzők, a lovardatulajdonosok és lóte-

Kedvezmények:

mányozás, a lóegészségügy kérdéseivel, egyben

nyésztők komoly vásárlóerőt is jelentenek pél-

3 havi megjelenés:

színes képeslap is, amely a szélesebb olvasótá-

dául az autó- és ingatlanpiacon és az élet egyéb

4-6 havi megjelenés:

10%

bor számára is tartogat érdekességeket.

területein is.

7-9 havi megjelenés:

15%

10-12 havi megjelenés:

20%

(csak hirdetési oldalon):

8.000 Ft. +ÁFA

Kis hirdetés: (csak hirdetési oldalon)

40x40mm

Névjegy:

90x40mm

(hirdetes@lovasnemzet.hu) CMYK, 300 DPI
jpg, tiff vagy PDF formátumban, nyomdai vá5%

gójelek nélkül! Hirdetési lapzárta (anyagleadás) minden hónap 15-én.

További információ: +3670/60-48-578

A ló- és lovassportok eseményeiről is rendsze-

A Lovas Nemzet 68 oldalas színes magazinként

resen beszámolunk itthonról és európai, sőt,

havonta jelenik meg, átlagosan 6.000 példány-

A hirdetési méretek irányadóak. Előzetes egyeztetés alapján vállaljuk egyedi igények teljesítését,

tengerentúli országokból is. Nemcsak olvasóink,

ban, olvasói tábora ennek azonban sokszorosa,

illetve a kreatív elkészítését is. Bővebb tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal!

de előfizetőink is vannak számtalan országban,

hiszen a vásárlók és előfizetők között tudha-

Szerződéses partnereink számára folyamatos jelenlétet biztosítunk

ahol magyarok élnek. Mivel az ember természet

tunk számos lovasiskolát, lovasklubot és tu-

naponta frissülő honlapunkon! www.lovasnemzet.hu

iránti vonzalma egyre inkább szabadidős tevé-

risztikai központot is.

Elérhetőségeink: Lovas Nemzet Kft. 8353 Hévíz, Szabó Lőrinc u. 17. | hirdetes@lovasnemzet.hu

