Médiaajánlat 2022
A Fidelio programmagazin és a fidelio.hu online felület kiemelkedő szerepet tölt be a hazai kulturális életben.

A Fidelio idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját.
A lap 2002-ben indult eleinte online, majd print formában, s napjainkra a kulturális szektor piacvezető
szereplőjévé vált. 2017 óta új tulajdonosi háttérrel, a Programmagazin Kiadó Kft. gondozásában megújult
formában és tartalommal érhető el Budapesten és országszerte.

A Fidelio a médiapiac legmeghatározóbb kulturális fóruma.
Fő irányvonala, a kulturális események bemutatása mellett a turizmus, a gasztronómia és a zöld gondolkodás
– olyan témakörök, amelyek alkalmasak az igényes célközönség megszólítására.

Fidelio programmagazin
o
o

o

o
o

Országosan terjesztett ingyenes programmagazin;
Összművészeti kiadvány, rovatok: prózai és zenés színház,
tánc és mozgásszínház, klasszikus, jazz/world/folk, vizuál
(képzőművészet, film), könyv;
A kiadvány egyszerre időtálló, aktuális, könnyen elérhető,
hiteles és mindamellett, hogy gyakorlati segítséget nyújt a
tájékozódásban, olvasmányos is;
Márkaépítésre, image jellegű hirdetések közzétételére is
alkalmas formátum;
Célcsoportja a 30+ korosztályú, kultúrát fogyasztó közönség.

Technikai paraméterek
Megjelenés: havonta
Ár: ingyenes
Formátum, kivitel: álló A5 (145x210 mm), irkafűzött
Terjedelem: 56-112 színes oldal
Példányszám: 25-45 ezer darab
Terjesztés: Országosan közel 450 terjesztési ponton (színházak, múzeumok, kulturális központok,
jegyirodák, könyvesboltok, könyvtárak, kávézók, éttermek, szórakozóhelyek stb.)
Vállalunk nyomdai szolgáltatásokat, kivitelezést, szerkesztést, valamint budapesti és országos terjesztést.

Listaárak
Fidelio programmagazin
Formátum

Listaár

Méret (vágott)

1/1 oldal

790 000 Ft

145x210 mm + 5 mm kifutó

1/2 oldal (álló, fekvő)*

450 000 Ft

62x190 mm (álló), 127x86 mm (fekvő)

1/3 oldal (álló, fekvő)

325 000 Ft

40x190 mm (álló), 127x58 mm (fekvő)

1/4 oldal (álló, fekvő)

250 000 Ft

62x86 mm (álló), 127x44 mm (fekvő)

2/2 oldal

1 250 000 Ft

290x210 mm + 5 mm kifutó

Címlaplogó**

250 000 Ft

B1 (címoldal)

1 590 000 Ft

139x170 mm

B2 (első belső borító)

1 100 000 Ft

145x210 mm + 5 mm kifutó

B3 (hátsó belső borító)
+ szomszédos 1/1 oldal

1 100 000 Ft

145x210 mm + 5 mm kifutó

B4 (hátoldal)

1 250 000 Ft

145x210 mm + 5 mm kifutó

Tartalmi együttműködés

egyedi ár

Rovatszponzoráció

egyedi ár

max. 40x15 mm (vektoros logó)

* 1/2 álló formátum csak a színház rovatban lehetséges, az egyéb rovatokban 1/2 fekvő hirdetés rendelhető
** A címlapon szereplő Partnerrel nem lehet azonos szektorból.

Elhelyezési felár: +20%
A listaáraknál feltüntetett összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Hirdetőink számára egyéb speciális megjelenési lehetőségek is elérhetők.

A technikai specifikációt külön dokumentumban részletezzük.

Fidelio különszám
A különszám elnevezés olyan tematikus kiadványt jelent, amely egy
adott témával (fesztivál, kulturális esemény, kiállítás, egyéb érdekes
témakör) foglalkozik és amelyet a Megrendelő igényeihez alakítunk.
E kiadványokat a megszokott terjesztési pontokon (Budapesten és
országosan) vehetik kézbe olvasóink.
A különszámok a Fidelio márkanevet megőrizve, de Megrendelőnk
témájához igazodó megjelenéssel kerülnek a terjesztési pontokra,
egyedi promóciós lehetőséget biztosítva Megrendelőink számára.
Ügyféligények alapján vállaljuk a kiadvány szerkesztését, tördelését, a
szövegírást, a layout megtervezését, a szöveg korrektúrázását, a
nyomdai kivitelezést és a különszám terjesztését is.

fidelio.hu online felület

o

A hazai kulturális élet piacvezető online platformja, érdekes és informatív tartalommal;

o

Az internetes portál naprakész programbontásával, valamint szakmailag megalapozott, változatos
tartalmával a kultúrafogyasztó közönség nélkülözhetetlen kalauza;

o

A fidelio.hu az elmúlt két évtized alatt Magyarország egyik leglátogatottabb online kulturális médiumává
vált, a havi olvasottság növekvő tendenciát mutat, átlagosan havi 250-300 ezer látogatóval (a teljes siteot tekintve);

o

Rovatok: klasszikus, színház, zenés színház, tánc, jazz/world/folk, vizuál, könyv, plusz, programok;

o

47.000 Facebook követővel, 2.500 Instagram követővel, 1.000 videót tartalmazó YouTube csatornával és
közel 3.000 hírlevél feliratkozóval rendelkezik, amely egyedülálló az összművészeti oldalak között;

o

Egyedi tartalmi együttműködések: a látogatók fogyasztási szokásainak megváltozásával fontosnak
érezzük, hogy olyan megoldásokat is kínáljunk, melyek teljes mértékben illeszkednek az adott márka
arculatához, hiszen az így kapott tartalmat szívesen fogyasztja a közönség (pl. cikk, videó, egyéb
megoldások formájában).

Listaárak

fidelio.hu – bannerkampányok
Hirdetés
típusa

Banner (fix)

Banner (AV
alapú)

Felületek
Fejléc (leaderboard) 970x250
Oldalsáv 300x600
Cikkeken belül (roadblock) 640x360
970x250 => 970x550
Layer (kinyíló)
300x600 => 600x600
Bannercsomaghoz az alábbi méretek
szükségesek: 970x250, 300x250,
640x360, 360x360 (mobil méret)

Layer
(felugró banner)

300x250
(napi 2x-es cookie)
600x500
(napi 2x-es cookie)

Listaárak
heti
650 000 Ft
650 000 Ft
650 000 Ft
850 000 Ft
850 000 Ft
minimum
mennyiség
6 Ft /AV
40.000 AV/hét
minimum
mennyiség
14 Ft /AV
20.000 AV/hét
minimum
mennyiség
20 Ft /AV
20.000 AV/hét

napi
130 000 Ft
130 000 Ft
130 000 Ft
170 000 Ft
170 000 Ft

fidelio.hu – tartalmi megjelenések
Hirdetés típusa

Felületek

Kiemelt ajánló sáv + Facebook megosztás*
Multimédia sáv + Facebook megosztás*
Kiemelt tartalmi boksz, arculati
megjelenítéssel*
Kiemelt felületek Kiemelt fejléc címke, egyedi kiemeléssel**
Támogatott melléklet, arculati
megjelenítéssel***
PR-doboz**
Hírlevél****
Egyedi tartalmi együttműködés
Speciális
ajánlatok
Rovatszponzoráció

Listaárak
heti
300 000 Ft
300 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
150 000 Ft
egyedi ár
egyedi ár

* címlapi kiemelés
** elérés a teljes site-on
*** elérés a teljes site-on, maximum 10 partner részére, minimum megrendelés: 6 hónap
**** kiküldés minden csütörtökön, közel 3.000 címre
A listaáraknál feltüntetett összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A technikai specifikációt külön dokumentumban részletezzük.

havi

egyedi ár
egyedi ár

Hangfelvételek
Rendszeresen jelentkezünk saját gyártású podcast adásokkal. A Fidelio Fülbemászóban aktuális művészeti
témákat boncolunk meghívott vendégeinkkel, míg a Lírástudók irodalmi podcastban a legfrissebb
könyvmegjelenések kerülnek terítékre Szabó T. Anna költő műsorvezetésével.
A műsor vendége volt többek között Grecsó Krisztián, Spiró György, Tóth Krisztina, Fullajtár Andrea,
Boldizsár Ildikó és Nyáry Krisztián is.
A felvételek a Pentaton Hangstúdióban (Budapest, V. kerület, Szervita tér 5. I. em. 7-8.) készülnek, ahol
otthonos környezetben, szakmailag elhivatott, művészbarát csapat vár mindenkit professzionális
hangfelvételek készítésére.
A stúdió alkalmas hangfelvételek rögzítésére és utómunkájára, hangalámondások, narrációk, rádió spotok,
podcastok, demók, hangoskönyvek, zenei anyagok készítésére. A feljátszó helyiségben egyidejűleg hat fő is
tartózkodhat.

A stúdió technikai felszereltsége:
•
•
•
•
•
•
•
•

Midas M32R live keverőpult
Tannoy Reveal 802
RODECaster Pro keverőpult
RODE PodMic
Bayerdinamic DT 770 Pro Zárt fejhallgató
12/4 multikor kábel + stage box
MAC Mini 3,6 Ghz i3 256 ssd
LOGIC PRO X (több sávos felvétel)

Listaárak
Pentaton Hangstúdió
Munkafázis

Listaár

felvétel óradíja*

8 000 Ft

utómunka óradíja*

7 000 Ft

* Minden 4. megkezdett óra után 1000 Ft kedvezmény/óra!
A listaáraknál feltüntetett összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Személyre szabott, fidelio.hu online megjelenéssel kombinált, egyedi ajánlatunkért érdeklődjön a
sales@fidelio.hu e-mail címen vagy a +36 1 784 1091-es telefonszámon!

Tervezett print megjelenések 2022-ben
Lapszám

Lapzárta, hird. leadás

Megjelenés

2022. február

2022. január 12.

2022. január 25.

2022. március

2022. február 9.

2022. február 22.

2022. április

2022. március 9.

2022. március 22.

2022. május

2022. április 13.

2022. április 26.

2022. június

2022. május 11.

2022. május 24.

2022. július-augusztus

2022. június 8.

2022. június 21.

2022. szeptember

2022. augusztus 10.

2022. augusztus 23.

2022. október

2022. szeptember 14.

2022. szeptember 27.

2022. november

2022. október 12.

2022. október 25.

2022. december

2022. november 9.

2022. november 22.

2023. január

2022. december 7.

2022. december 20.

Jelen médiaajánlat 2022. január 1-től visszavonásig érvényes.
Frissítve: 2022. szeptember 22.

Hirdetéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, keresse munkatársainkat
az alábbi elérhetőségeinken:

1052 Budapest, Szervita tér 5. I. em. 7-8.
Telefon: +36 1 784 1091
email: sales@fidelio.hu
www.fidelio.hu

