
 

A reklámdekorációs iparág mértékadó szakmai lapja 

MÉDIAAJÁNLAT 
 

  
A SIGN & DISPLAY MAGAZINRÓL  
 
A sign készítés és szélesformátumú nyomtatás mindig izgalmas és folyamatosan fejlődő iparágak voltak, és azok 

ma is. A Sign Magazin alapítói olyan szakmai magazint indítottak el, amely ezen iparágak szereplőit szolgálják ki 

naprakész információkkal, mind a magyar, mind pedig a nemzetközi piacról. Időközben felismertük, hogy az in 

store marketing és a digital signage szintén kihagyhatatlan témái a lapnak, ezért is változtattuk meg a lap címét 

Sign & Display magazinra és foglalkozunk ezekkel a témákkal rendszeresen.  

Informálni 

Magazinunk a megbízható információforrás a sign 

piac minden résztvevője számára! 

Összekötni 

Különféle felületeink azt a célt szolgálják, hogy a sign 

piac részvevői és az iparág lehetséges megrendelői 

egymásra találjanak. 

A Sign & Display magazin idén ünnepli fennállásának 18. évfordulóját. Elmondhatjuk, hogy lapunk  nem csak a 

szakmát sújtó gazdasági válságot élte túl, de fejlődésnek indult partnereivel együtt. Sokan  temették a nyomtatott 

kommunikációt is ezen időszak alatt, azonban piacvezető szerepünket megtartottuk, sőt  portfóliónk folyamatos 

fejlesztését tűztük ki célul. 
 

Sign & Display magazin 

Évente öt megjelenéssel és piacvezető szerepével  

garantálja olvasói és hirdetői számára a szakmaiságot, az  

innovációs megoldások bemutatását és a  szakmát érintő 

hírek elsőkézből való közlését.   

Magazinunk összesen 9 ezer példányban jelenik meg 

offline és online.  

www.signanddisplay.hu 

Friss hírekkel, információkkal szolgáljuk havonta 

mintegy 4000 szakmai látogatónkat. 

4000 
látogató 

9 000 
példány 

Elemezni 

Folyamatosan figyeljük és elemezzük az iparág 

gazdasági folyamatait, és elemzéseinkkel segítjük a 

piaci szereplők döntéshozatalát. 

Támogatni 

Minden lehetséges eszközünkkel támogatjuk 

partnereinket kitűzött üzleti céljaik elérésében!  

 

TAPASZTALATUNK 
 

CÉLKITŰZÉSEINK 
 

http://www.signanddisplay.hu/
http://www.signanddisplay.hu/


 

Hírlevél 

Havonta jelentkező hírlevelünk elsődleges hírforrása a 

szakmának. 2017 szeptemberétől megújult formával és 

tartalommal szolgáljuk ki szakmai közönségünket. 

Iparági híreink mellett teret kívánunk adni hirdető ink 

számára termékeik, újdonságaink bemutatására is, így 

hatékonyan elérve célközönségüket. 

Hírlevél feliratkozóink száma 8 000 fő. 

8 000 
feliratkozó 

SignExpo 

Magyarország egyetlen sign kiállítása kétévente várja 

látogatóit. Szakmai kiállításunk és vásárunk a 

társkiállításokkal együtt 3200 négyzetméreten, több 

mint 100 kiállítóval várja az érdeklődőket minden pá-

ratlan év tavaszán. 

Célunk az, hogy minél szélesebb körben ismertté 

tegyük cégét, illetve megjelenési lehetőséget biz -

tosítsunk termékeik kiállítására. 

3 200 
. nm 

100 
kiállító 

A Sign & Display magazin küldetése a szakma szolgálata. Vegye igénybe szolgáltatásainkat, amelyek kel a 

leghatékonyabban éri el célközönségét, vevőit, leendő partnereit.  
 
Keresse kollégáinkat bármely elérhetőségünkön, hogy megtaláljuk a legjobb megoldásokat az Ön  számára. 

 
 

ROVATAINK 

Digitális nyomtatás • Szélesformátumú nyomtatás • Szitanyomás • Laminálás • Gravírozás Nyomdafestékek • 

Fóliák • Habvágás • Led fényreklámok • Digital signage POS eszközök • Géptesztek • Esettanulmányok 

PARTNER ESEMÉNYEINK 

Drupa • Euroshop • Fespa • Integrated Systems Europe (ISE)  

PARAMÉTEREK 

Megjelenés: 

kéthavonta 

Ára: 

bruttó 14.000 Ft / év /5 szám 

Terjesztés: 

postai úton, előfizető címlista alapján  

Példányszám: 

print és E-magazin 9000 példány 

Vágott méret: 

205x275 

Hasábszélesség: 

57mm 3 hasáb 

Nyomtatás: 

íves ofszet, 4 szín 

Kötészet: 

ragasztott 



 

SZERKESZTŐSÉG 

Váradi Anita- felelős kiadó 

Tel.: +36 27 641 321 

varadi.anita@magyarsign.hu 

Bévárdi Szilárd - lapmenedzser 

Tel.: +36 30 718 8329 

szbevardi@magyarsign.hu 

BTL News Kft. 

Cím: 2132 Göd, Pacsirta u.115. 

Tel.: +36 27 641 321 

info@magyarsign.hu 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK HATÁRIDŐK 2019. 

Lapszám Hirdetés leadás Megjelenés 

2019/I. 2019. február 04. 2019. február 25. 

 2019/II. 2019. március 18. 2019. április 08. 

2019/III. 2019. május 20. 2019. június 10. 

2019/IV. 2019. szeptember 16. 2019. október 07. 

2019/V. 2019. november 13. 2019. december 04. 

HIRDETÉSI FELÜLETEK - PRINT 
 
Méret  Ár 

B1 205x215 + 5 mm kifutó 660 000 Ft 

B2-B3 205x275 + 5 mm kifutó 575 000 Ft 

B4 205x275 + 5 mm kifutó 614 000 Ft 

1/1 tükör 183x250 mm 379 000 Ft 

1/1 kifutó 205x275 + 5 mm kifutó 379 000 Ft 

2/1 kifutó 410x275 + 5 mm kifutó 575 000 Ft 

2/3 álló 116x250 mm 320 000 Ft 

1/2 fekvő 177x122 mm 242 000 Ft 

1/3 álló 55x250 mm 183 000 Ft 

1/4 116x122 mm 144 000 Ft 

Anyagleadás: 

elektronikus úton, 1:1 méretben 

CMYK pdf, tiff vagy jpg formátum 

300 dpi felbontás 

A PR-cikkek elhelyezési ára megegyezik a hirdetési felületek árával.  
Igény szerint szerkesztőségünk a PR-cikk elkészítését a hirdetési ár 10 százalékáért vállalja.  
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HIRDETÉSI FELÜLETEK - ONLINE 

signanddisplay.hu  Ár 

Top banner 1 hónap 240 000 Ft 

Billboard banner (felső) 1 hónap 180 000 Ft 

Billboard banner (alsó) 1 hónap 120 000 Ft 

Szövegközi banner 1 hónap 180 000 Ft 

Videó kihelyezés 1 hónap + 1 hét kiemelés 60 000 Ft 

PR-cikk megjelentetés (hírlevélben 

való kiküldéssel) 

1 hónap + 1 hét kiemelés + 

hírlevél kiküldés 

60 000 Ft 

PR-cikk megjelentetés (hírlevélben 

kiküldés nélkül) 

1 hónap + 1 hét kiemelés 30 000 Ft 

Hírlevél  Ár 

Egyedi hírlevél (rendezvényről vagy 

szakmai eseményről) 

1 hónap 120 000 Ft 

Hírlevél top banner 1 alkalom 60 000 Ft 

Szövegdoboz (500 karakter, 1 kép) 1 alkalom 50 000 Ft 

   


