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A Magyar Grafika a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület kiadásában a nyomdaiparnak és
kapcsolódó szakterületeknek szóló műszaki-tudományos folyóirat, mely immár 64. évfolyamát adja ki.
Lapunk olvasóinak 71%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a nyomdaipar felelős beosztású
képviselője. Honlapunk éves látogatottsága (2018 novembertől 2019 novemberéig) 459016, az
érdeklődők átlagosan, naponta 1257 látogatással tisztelik meg honlapunkat. On-line hírlevelünkkel
alkalmanként, évi 12-szer, a szakma több mint 2000 képviselőjét érjük el, aminek megnyitási
statisztikája 24 órán belül 27% fölött van.
Lapunk tematikus, mindig egy központi téma köré épülnek cikkeink, ugyanakkor közöljük a szakmai
élet legérdekesebb, aktuális híreit, melyeket elsősorban a műszaki tartalom felől közelítve
naprakészen prezentálunk on-line és nyomtatott kiadásunk ötvözésével. Több lapszámunk a
szakiskolákban oktatási segédanyagként szerepel. 2004-ben szerkesztői nívódíjat, 2008-ban a
Magyar Magazinversenyen I. helyezését, 2014-ben Media design versenyen különdíjat nyert. A 2016os esztendőben Jubileumi vándorkiállításunkkal Magyarország 8 városában több mint 2000 új
érdeklődőhöz jutottunk el, s 2016 óta az évzáró GRAFIKARÁCSONY rendezvényünket az ország
minden részéből érkező, szakirányú képzés diákjainak száz fő feletti létszámú részvételével tartottuk.
2018-tól különszám mutációkkal gazdagított tartalommal és emelt példányszámmal jelenünk meg,
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk a nyomdai vonatkozású ipartörténeti emlékek ápolására,
szakmatörténeti írások rendszeresen gazdagítják tartalmunkat.

2020-as megjelenéseink:
63. évfolyam
2020/1
2020/2
2020/3
2020/4
2020/5
2020/6

Lapzárta
február 3.
március 30.
Május 18.
Augusztus 17.
Október 19.
November 16.

Megjelenés
február 26.
Április 23.
Június 11.
Szeptember 10.
November 10.
December 10.

Téma
Flexo
Prepress
Drupa
Postpress
Digital
Packaging

Kiemelt témáink, amivel idén is foglalkozik lapunk:
flexó, postpress, értéknövelt nyomtatás, prepress, colormanagement, nyomtatási eljárások,
alapanyagok, segédanyagok, csomagolás, grafika, tipográfia, szakmatörténet, sikertörténetek,
oktatás, nyomdászportrék.
Szerkesztőség címe: 1135 Budapest, Tahi utca 53–59.
Megjelenés: Évente 6 alkalommal + különszámok
Példányszám: 1750-2500 példány
Kapják: az egyesület jogi-, és egyéni tagjai, a lap előfizetői,
továbbá kölcsönösségi alapon az egyesület kül- és belföldi partnerszervezetei,
kutató és fejlesztő intézetek, szakmai képzés főbb pillérei, könyvtárak és múzeumok.

Megjelenés: Évente 6 alkalommal + különszámok
Példányszám: 1 800 példány+ különszámok
Kapják: az egyesület jogi-, és egyéni tagjai, a lap előfizetői,
továbbá kölcsönösségi alapon az egyesület kül- és belföldi partnerszervezetei,
kutató és fejlesztő intézetek, könyvtárak és múzeumok.
Hirdetési tarifák:
– 1/1 oldal 4C: belív 240000 Ft+áfa
– belső borítón: 350 000 Ft+áfa
– hátsó borítón: 400 000 Ft+áfa
– 1/2 oldal 4C 150 000 Ft+áfa
– 1/3 oldal 4C 120 000 Ft+áfa
– ¼ oldal 4C 100 000 Ft Ft+áfa
– PR cikk (oldalanként) 210 000 Ft+áfa
– Behúzás 120 000 Ft+ Ft+áfa 20 g-ig, ezen felül egyedi elbírálás alá esik.
Különkiadás melléklet
12+4 oldal
Éves hirdetési szerződés esetén 1 000 000 Ft feletti értéknél és kivitelező nyomdáknál
90 000 Ft+áfa megjelenésenként
Éves hirdetési szerződés esetén 500 000 Ft feletti értéknél 150 000 Ft+áfa megjelenésenként
Éves hirdetési szerződés esetén 200 000 Ft feletti értéknél 250 000 Ft+áfa megjelenésenként
Egyéb esetekben egyedi elbírálás alá esik az ár meghatározása.
On-line
Honlapunkon www.mgonline.hu
Animált hirdetési banner,
amit rendszerünk automatikusan készít el 4-5 méretezett jpg állományból.
728 px x 90 px 25 000 Ft/ 30 nap
300 px x 250 px 15 000 Ft/ 30 nap
336 px x 280 px 18 000 Ft/ 30 nap
On-line komplex csomag
www.mgonline hírek rovat+ FB poszt+ MGonline hírlevél kiküldés
34900 Ft/ alkalom
Éves hirdetés esetén egyedi kedvezményekkel kötünk megállapodást.
Műszaki adatok: Tükörméret: 142 x 202 mm
Körülvágott méret: 165 x 235 mm + 5-5mm kifutó esetén
Rácssűrűség: 90
Adathordozó: E-mail, FTP, DVD, CD,
Állomány: PDF, TIFF, JPEG, AI
Terjesztés: Az egyesület titkárságán keresztül és postai úton

