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A napilap profilja
Hír, hitel, hagyomány

Magyar Nemzet

A Magyar Nemzet a hazai sajtó egyik legpatinásabb fóruma. Konzervatív, nemzetiliberális ellenzéki újságként indult 1938-ban,
Pethő Sándornak, a kor legrangosabb
publicistájának a szerkesztésében. A lap
nagy korszakait, betiltásait és újrakezdéseit,
történelmi szerepvállalásait a magyar sajtótörténet tartja számon.
A Magyar Nemzet szerkesztési szakmai
alapelve ma is a kor megkövetelte hírérzékenység, a hitelesség és a nagy
szellemi elődök inspirálta hagyományőrzés.
Hagyományőrzés stílusban, korrektségben, műfaji sokrétűségben, ami
természetesen nem mond ellent az új iránti fogékonyságnak.

Fehéren-feketén
A Magyar Nemzet arculata a látvány és a közlendő harmóniájára törekszik.
A hazai napilapok között ez az egyetlen, amely a hirdetéseket leszámítva
fekete-fehérben jelenik meg, de tagoltságával, nagy képeivel is markánsan
megkülönbözteti magát a versenytársaktól. Tartalmán kívül így a forma
eszközeivel is hangsúlyozza egyediségét, komolyságát az egyre
bulvárosabbá váló hazai napilappiacon.

Ha komolyan gondolja…
A Magyar Nemzet a jelenben is azokhoz a társadalmi rétegekhez szól,
amelyeknek értékrendjében a polgári eszmények az elsődlegesek, életükben
a műveltség, az erkölcs, a teljesítmény, az európaiság a mérték.
A Magyar Nemzet szakmai alapelvei, tartalma és formája a hirdetők számára
is igényes környezetet teremt. A lapban azonban a mai napig elsőbbséget élvez
a szerkesztőségi tartalom – hírek, háttérelemzések, vélemények és egyéb
publicisztika –, ezért a szövegek és a hirdetések aránya sosem zavaró.
Ugyanakkor a hagyományosan tördelt, fekete-fehér oldalakon a színes hirdetési
felületek jóval értékesebbek, hiszen szembetűnőbbek, figyelemfelkeltőbbek.
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A Magyar Nemzet az országos terjesztésű politikai-közéleti napilapok piacának
harmadát fedi le, több mint 57 ezer napi nyomott példányból az értékesített
példányszáma a hét átlagában meghaladja a 40 ezret. Olvasottsága a többi
országos politikai-közéleti napilaphoz* képest magasabb, egy-egy eladott
példányt átlagosan 3,5 ember olvas. A keresztolvasottsági adatok szerint
olvasóink más napilapokon keresztül kevéssé szólíthatók meg, így átfogó
hirdetési kampányok tervezésekor a Magyar Nemzet nélkülözhetetlen.

Forrás: MATESz (Print Gyorsjelentés, 2012. III. negyedév)
Ipsos Zrt. (Nemzeti Médiaanalízis, 2010. II. negyedév)
* A Magyar Hírlap a Nemzeti Médiaanalízisben nem szerepel
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Az olvasók profilja
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A Magyar Nemzet közönségében dominál az aktív korú, nagyvárosban élő,
magasan kvalifikált olvasó. Közöttük nem csak a teljes népességhez, hanem
a többi országos politikai-közéleti laphoz* viszonyítva is kiemelkedően magas
a jelentős vásárlóerővel rendelkező 49 év alatti korosztály (41,0%), a gazdasági
jövőt meghatározó vállalkozói-vezetői réteg (20,5%), valamint a legalább
érettségivel vagy diplomával rendelkező olvasók (79,3%) aránya.

Forrás: Ipsos Zrt. (Nemzeti Médiaanalízis, 2010. II. negyedév)
* A Magyar Hírlap a Nemzeti Médiaanalízisben nem szerepel
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Hirdetési árak
Listaárainkat a fenti alaptarifák és az esetleges felárak együtt képezik!

1/1 oldal

Junior oldal

fekete-fehér
színes

2 200 000 Ft
2 950 000 Ft

méret

278 x 410 mm

1/4 oldal

1/2 oldal

fekete-fehér
színes

1 590 000 Ft
2 400 000 Ft

méret

184 x 311 mm

1/6 oldal

1/3 oldal

fekete-fehér
színes

1 100 000 Ft
1 600 000 Ft

fekete-fehér
színes

425 000 Ft
850 000 Ft

álló méret
fekvő méret

137 x 410 mm
278 x 203 mm

álló méret
fekvő méret

90 x 410 mm
278 x 134 mm

1/8 oldal, 6/50

2/100

fekete-fehér
színes

320 000 Ft
690 000 Ft

fekete-fehér
színes

240 000 Ft
600 000 Ft

fekete-fehér
színes

175 000 Ft
550 000 Ft

álló méret
fekvő méret

137 x 203 mm
278 x 99 mm

álló méret
szalag méret

90 x 203 mm
43 x 410 mm

álló méret
fekvő méret
6/50 szalag

90 x 150,5 mm
137 x 99 mm
278 x 47,5 mm

2/100

fekete-fehér
1/100
2/50

1/3 panoráma oldal
50 000 Ft

43 x 99 mm
90 x 47,5 mm

1/50
fekete-fehér
1/50

fekete-fehér
színes
méret

90 x 99 mm

3/50 és 1/150
fekete-fehér
3/50
1/150

1/100 és 2/50

95 000 Ft

fekete-fehér

78 000 Ft
137 x 47,5 mm
43 x 150,5 mm

2/1 panoráma oldal

1 590 000 Ft
2 100 000 Ft

fekete-fehér
színes

4 400 000 Ft
5 900 000 Ft

590 x 134 mm

méret

590 x 410 mm

1/4 panoráma oldal
30 000 Ft
43 x 47,5 mm

fekete-fehér
színes
méret

954 000 Ft
1 300 000 Ft
590 x 99 mm

Hirdetések nem helyezhetők el címoldalon,
hátoldalon, valamint a 2-7 oldalakon.
Áraink a 27%-os Áfá-t nem tartalmazzák.

Felárak






szövegoldal
elhelyezés (rovat, oldal)
kísérőszín
szigethirdetés (szövegoldal, közép)
technikai költség (1/4 oldaltól)

20%
20 + 20%
30%
100%
10% (ha a leadott anyag nem nyomdakész)

Behúzás
A behúzás példányonkénti díjának meghatározása egyedi árajánlat szerint történik, a behúzandó
anyag súlya, mennyisége és terjesztési jellemzői alapján.

Magyar Nemzet

Reklámriport, PR-cikk
Az elfoglalt felület hirdetési tarifája szerint. Amennyiben a cikket – felkérésre – a Magyar Nemzet
újságírója készíti, egyedi megállapodás szerinti felárat számítunk fel.

Speciális hirdetési felületek, kreatív megoldások
Különleges hirdetői igényeknek is igyekszünk megfelelni. Az árlistában nem szereplő speciális
hirdetési formákra, kreatív megoldásokra kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Technikai adatok
Nyomdai jellemzők





tükörméret
rácssűrűség
papírminőség
nyomás

278 x 410 mm
40-es raszter
45 gr újságnyomó
rotációs ofszetnyomás, LAPCOM Kft., Szeged

Anyagleadás






helyfoglalás
leadási határidő
nyomdakész formátum
leadás módja
behúzás anyagleadása

megjelenés előtt legalább 3 munkanappal
megjelenés előtt legalább 2 munkanappal
pdf, eps, jpg, tif fájl – 600 dpi felbontásban
e-mail, ftp (a feltöltésről e-mail értesítést kérünk)
bemutató példány jóváhagyása után, nyomdába leszállítva

