
ı „Elektronika és üzlet”
Lapunk jelmondata azt sejteti, hogy az ELEKTRONET

nem kizárólag villamosmérnököknek, hanem az elektro ni kai
ipar valamennyi résztvevôjének kíván információval szolgálni:

mindenrôl, ami az ipar e fontos szeletét érinti. Változó világunkban
a gyors tájékozódás létfontosságú! Szer kesz tô sé günk ezért minden
kommunikációs csatornát felhasználva juttatja el híreit az Olvasókhoz,
kihasználva az internet és a közösségimédiák nyújtotta lehetôségeket. 

ı Küldetésünk
Az ELEKTRONET Szerkesztôsége alapítása óta a magyar elektroni kai
ipar fejlôdését próbálja elôsegíteni azáltal, hogy fórumot teremt a
hazai elektronikai szakemberek és cégek számára, valamint összeköti
a tudomány világát a gyakorló mérnökökkel, ke res ke dôk kel. Eddigi
munkánk sikerét igazolja az ELEKTRONET széles körû szakmai és
nemzetközi elismertsége. 

ı Társadalmi szerepvállalás
A magazin eszközei céljaink megvalósításában nem mindig 
elegendôek. Az ELEKTRONET szerkesztôi ezért lettek alapító tag-
jai a Magyarországi Elektronikai Társaságnak (MELT), amely a 
hazai elektronikai ipar érdekképviseletét és elismertségének nö ve lé -
sét tûzte zászlajára. Annak érdekében, hogy ezzel is támogassuk e célokat,
lapunk a MELT-tagoknak kedvezményt biztosít hirdetési áraiból. 

ı Szakmai háttér
Szerzôink, szerkesztôink, rovatvezetôink a szakma elismert szak emberei,
ugyanakkor törekszünk arra, hogy a jövô mérnökgenerációjának is idôrôl
idôre publikálási lehetôséget biztosítsunk. Szer   kesztôségünk kiterjedt
kapcsolatrendszerrel rendelkezik magyarországi kereskedelmi képvise-
letekkel, kamarákkal, szakmai egyesületekkel. Több tucat neves
nemzetközi és hazai rendezvényen – kiállításon, konferencián – média-
partnerként, kiállítóként, elôadóként veszünk részt.    

Heiling Zsolt
ügyvezetô

Tavasz Ilona
értékesítési igazgató

Lambert Miklós
szerkesztôbizottság

elnöke

Kovács Péter
fôszerkesztô

ELEKTRONET

Ajánlás
Az elektronikai ipar szinte teljes spektrumát lefedi a
cikkekkel és témákkal. Meghallgatja akár a még tanuló
mérnököket is, és cikkeket közöl tôlük. Nyomon követi a leg -
újabb trendeket a piacon.

Bögyös István, ATT Hungária Kft.

A Szerkesztôség nem csak jó lehetôséget biztosít a ter-
vezômérnökök eléréséhez, de szakszerû és gyors segítséget nyújt
a hirdetések megtervezésében, a cikkek elkészítésében is.  

Berky Tibor, ChipCAD Kft.

Az ELEKTRONET következetes és megbízható utat kínál a
magyar tervezômérnök-közösség eléréséhez magas színvonalú,
professzionális, megbízható tartalmával.  A Szerkesztôség
kiváló elegyét nyújtja a híreknek és a részletekbe menô szak-
mai cikkeknek. Ajánljuk mindenki figyelmébe!  

Suzy Kenyon, Napier Partnership Limited 

Az ELEKTRONET bebizonyította, hogy kiváló média-
partner a Microchip számára. 10 éve dolgozunk velük, és
folymatosan teljesítik elvárásainkat, közvetítik üzeneteinket
a tervezô mérnökök számára úgy a nyomtatott mint az online
felületen.

David Wright, European Marketing Manager, 

Microchip Technology
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OLVASÓK

PARTNEREINK
Az ELEKTRONET alapítása óta szorosan együttmûködik 
több külföldi és hazai kiállításszervezôvel, érdekképviseleti 
szervvel, kereskedelmi kamarával. Rendszeresen részt veszünk
több nagy nemzetközi rendezvényen, valamint kisebb hazai
konferencián:

AMPER — Prága (médiapartner)
IPAR NAPJAI — Budapest (médiapartner – kiállító)
ELECTRONICA / PRODUCTRONICA — München (társkiállító)
EMBEDDED WORLD — Nürnberg (médiapartner)
SMT/HYRBRID/PACKAGING — Nürnberg (médiapartner)

Partnereink továbbá — csak néhányat említve:
MELT (Magyarországi Elektronikai Társaság)
AmCham Hungary (American Chamber of Commerce in Hungary)
IPC (Association Connecting Electronics Industries)
TAITRA (Tajvani Kereskedelmi Külképviselet)
JETRO (Japan External Trade Organization)
Német—Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Nemzeti Külgazdasági Hivatal

ROVATOK
ÜZLET
A rovat mottója ez is lehetne: Nem csak villamosmérnököknek! Az Üzlet
elsôsorban az elektronikai ipar üzleti vonatkozásaival foglalkozó
Olvasóinknak szól, de gyakorló mérnökök is találhatnak benne cse-
megéket. Rendszeresen közlünk elemzéseket, bemutatjuk az elekt -
ronikai ipar üzleti trendjeit, beszámolunk rendezvényekrôl, személyi
és szervezeti változásokról, pályázatokról, díjakról, az ipart érintô
kormányzati döntésekrôl, jogszabályi változásokról. De az üzleti in-
formatika iránt érdeklôdô Olvasóink sem maradnak hírek nélkül...

REFLEKTOR
E rovatunkban újonnan megjelenô, vagy „sláger”-témákat dolgo-
zunk fel, melyek kiemelten foglalkoztatják az elektronikai ipar
mérnökeit. A Reflektorba olyan technológiák, alkatrészek, fejlesztések
és egyéb témák kerülnek, melyek elôremutatóak, kitörési pontot je-
lentenek az ipar számára.

KONSTRUKTÔR
Valamely elektronikai eszköz, berendezés megszületéséhez kap -
 csolódó témákat, cikkeket ölel fel Konstruktôr rovatunk. Bemutatjuk
a fej lesztésekhez szükséges mérôeszközöket, technológiákat, ter-
vezôrendszereket, valamint az alkatrészgyártó cégek legújabb ter-
mékeit. E rovatunkban kap helyet a kutatás-fejlesztés és az oktatás
témaköre is. 

GYÁRTÓSOR
Gyártósor rovatunk olyan cikkeket fog össze, melyek a termékek
elôállításával, gyártástechnológiai kérdésekkel, minôség-ellenôrzés-
sel, teszteléssel, termékminôsítéssel, gyártó- és tesztelôberen-
dezésekkel, valamint a gyártáshoz kapcsolódó gyakorlati kér  désekkel,
esettanulmányokkal foglalkoznak.  

RENDSZERINTEGRÁTOR
Sok olyan terület van az elektronikai iparban, amely nem gyártással,
vagy készülék-tervezéssel foglalkozik. Komoly szaktudást és mérnöki
munkát igényel sok olyan elektronikai rendszer telepítése is, mely az
ipari folyamatirányításhoz, az automatizáláshoz elengedhetetlen, de
kiemelhetnénk a távmenedzsment és az energetikai hálózatok
speciális tudást igénylô témáit is. Hétköznapi életünk sem nélkülözi
a bonyolult elektronikai megoldásokat: a biztonságtechnikai, épü let -
 automatizálási rendszerek szintén szakképzett villamosmérnökök
munkáját igénylik. E rovatunkban ezen témákat felölelô cikkeket
nyújtunk át Olvasóinknak.  

ZÖLDELLÔ
Alkalmanként megjelenô rovatunkban az egyre kiemeltebb kér dés -
ként kezelt környezetvédelem elektronikai iparhoz kapcsolódó té-
makörei kapnak helyet. Olvasóink képet kaphatnak az elektroni kai
hulladékok kezelésével, újrahasznosításával, környezetkímélô tech-
nológiákkal kapcsolatos témákról. 

A lap az elekt ro ni kai iparban dolgozó szakemberekhez, ill. az elekt ro -
ni ka ipa ri al kal ma zá sai iránt érdeklôdô Olvasókhoz szól, szín vo na la
kö zép- és felsôszintû is me re tek re épít. A kiadó elõfizetõk körében, 
450 fõs mintán végzett felmérésének eredménye alapján:

ı Olvasóink 37%-a foglalkozik fejlesztéssel
ı A döntéshozók aránya: 61%
ı Olvasóink 74%-a vásárol rendszeresen mûszereket
ı 64%-uk saját gyártókapacitással rendelkezik
ı Olvasóink 65%-a kis- és közepes vállalkozás
ı 30%-uk tevékenykedik az ipari automatizálás területén
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HIRDETÉSI MÉRETEK ÉS ÁRAK AZ ELEKTRONET SZAKLAPBAN
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*A kifutóméretek esetében a vágott méretre kérünk 3-3 mm túltöltést hagyni!

3 mm

3 mm

HIRDETÉSI FELÜLET ÁLLÓ (TÜKÖR) FEKVÕ (TÜKÖR) ÁLLÓ (KIFUTÓ*) FEKVÕ (KIFUTÓ*) ÁR
Címlapborító 146x230 mm — — — 790 000 Ft
Borító IV. (kifutó)  — — 200x290 mm — 630 000 Ft
Borító II—III. — — 200x290 mm — 550 000 Ft
1/1 oldal 173x257 mm — 200x290 mm — 485 000 Ft
1/2 oldal kifutó   — — 98x290 mm 200x142 mm 308 000 Ft
1/2 oldal 84x257 mm 173x125 mm  — — 295 000 Ft
1/3 oldal kifutó — — 70x290 mm — 245 000 Ft
1/3 oldal — 173x82 mm  — — 235 000 Ft
1/4 oldal 84x125 mm 173x59 mm — — 165 000 Ft
1/8 oldal 84x59 mm 173x30 mm  — — 85 000 Ft
Kiemelt apróhirdetés max. 200 karakter, grafikai elemeket az apróhirdetés nem tartalmazhat, az újság utolsó belsô oldalára kerül 15 000 Ft
Apróhirdetés max. 200 karakter, grafikai elemeket az apróhirdetés nem tartalmazhat, az újság utolsó belsô oldalára kerül 10 000 Ft 
Behúzás (max.: 20 g — kb. 4 oldal, A/4, 115 g papír), 1000 db 26 000 Ft
Behúzás további minden megkezdett 10 g, 1000 db 13 000 Ft

MÛSZAKI ADATOK
ı Méret: 200x290 mm
ı Terjedelem: 52—60 oldal
ı Kivitel: 4 szín color
ı Papírminôség: 100 g/m2 mûnyomó
ı Borító: 250 g/m2 mûnyomó

TER JESZ TÉ SI ADATOK
ı Megjelenés: éven te nyolc alkalommal
ı Át la gos példányszám: 7300
ı ebbôl: ı 3600 direkt marketing, alternatív terjesztôk

ı 500 Lapker Zrt. (Inmedio, Relay, független terjesztôi hálózat)
ı 1400 elôfizetô 
ı 1800 kiállítások, konferenciák

LAPSZÁM LAPZÁRTA KÉSZANYAGLEADÁS MEGJELENÉS REFLEKTORBAN KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS

2014/1. 2014. 01. 10. 2014. 01. 17. 2014. 02. 07. A LED-es világítás újdonságai 

2014/2. 2014. 02. 14. 2014. 02. 21. 2014. 03. 12. Forrasztópaszta-nyomtatás

2014/3. 2014. 03. 14. 2014. 03. 21 2014. 04. 15. Orvoselektronikai fejlesztések

2014/4. 2014. 04. 11. 2014. 04. 18. 2014. 05. 16. Intelligens városirányítás és üzemeltetés

2014/5. 2014. 08. 08. 2014. 08. 16. 2014. 09. 05. 3D nyomtatás, szkennelés, tervezés

2014/6. 2014. 09. 04. 2014. 09. 12. 2014. 10. 03. Elektronikai rendszerek a modern gépjármûvekben

2014/7. 2014. 10. 02. 2014. 10. 10. 2014. 11. 04. Energiatakarékos áramkörök és tervezésük

2014/8. 2014. 11. 06. 2014. 11. 14. 2014. 12. 05. Hatékonyságnövelô vállalatirányítási rendszerek

AZ ELEKTRONET SZAKLAP KIADÁSI KALENDÁRIUMA 

AMPER

Kiadó: HEILING MÉDIA KIADÓ Kft.  
Értékesítés: Tavasz Ilona: (+36-20) 924-8288

tavasz@heiling-media.hu l www.elektro-net.hu
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PORTÁL
Az ELEKTRONET Online-portálunkon naponta frissülô informáci ók   kal,
friss hírekkel látjuk el látogatóinkat az elektronikai ipar szinte minden
területérôl. A portálon az olvasóink érdeklôdésének, pozíciójának
megfelelôen több féle szempont szerint csoportosítva jelennek meg
cikkeink a kezdôoldalon, mely könnyû navigációt biztosít mindenki
számára. Így hamar megtalálja minden szakember a számára fontos és
friss információkat, legyen cégvezetô, tervezô mérnök, gyártástech-
nológiával foglalkozó szakember, vagy akár egyetemi hallgató, akit a
jármûelektronika legfrissebb hírei érdekelnek csupán. A portál „mobil-
barát” motorja könnyû navigációt biztosít mobiltelefonon való
böngészéshez is. 

Portálunkon lehetôsége van a többféle banner hirdetés elhelyezésre,
attól függôen, hogy az Ön céljait mely felületek, és formátumok szol-
gálják leginkább költséghatékonyan.  Szerzôdött partnereink számára
díjmentes megjelenési lehetôséget biztosítunk online felületeinken 
szak mai cikkeik, híreik számára. 

A portál átlagos látogatottsági adatait a grafikon mutatja
ı Egyéni látogató/hó: átlag 9900
ı Regisztrált látogatók száma: 7400 

E-MAGAZIN
Szerkesztôségünk havonta két alkalommal elektronikus magazin for-
májában foglalja össze a portálon megjelenô legérdekesebb híreket, új-
donságokat. Az elektronikus magazin (html) e-mail formájában jut el a
honlap minden regisztrált látogatójához. 

Az elektronikus magazinban szintén lehetôség van hirdetések el helye zé sé -
re. E-mailünkkel az Ön hirdetése akkor is célba ér, ha az Olvasó nem lá-
togat el az adott idôszakban portálunkra, hisz az általa megadott
postafiókba érkezik. Szolgáltatásunkra a portál látogatói saját kérésükre
iratkoznak fel, és természetesen a leiratkozás lehetôségét is biztosítjuk. 

DIGITALSTAND.HU
Évente 8 alkalommal nyomtatott formában megjelenô magazinunk
replikája a digitál stand virtuális lapáruházban is elérhetô, melynek for-
galma évrôl-évre a tabletek elterjedésével dinamikusan növekszik. 
A digitálstand saját applikációján keresztül minden platformon (iOS,
Android, Windows) elérhetô tableten, de természetesen asztali számí -
tó gépen, notebookon is. 

Kiadó: HEILING MÉDIA KIADÓ Kft.  
Értékesítés: Tavasz Ilona: (+36-20) 924-8288

tavasz@heiling-media.hu l www.elektro-net.hu
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ONLINE FELÜLETEK
BANNER POZÍCIÓK

ELEKTRONET PORTÁL KEZDÔLAP 
ELEKTRONET PORTÁL CIKK 

ELEKTRONET E-MAGAZIN 



ELEKTRONET e-magazin — (a regisztrált látogatóinknak e-mailen küldjük el)
HIRDETÉSI FELÜLET MÉRET FORMÁTUM MEGJELENÉS ÁR /HÓNAP
Headbanner 468x60 pixel animált gif, png, jpg A hírlevél fejében, folyamatos 65 000 Ft 
Billboard banner nagy 250x250 pixel animált gif, png, jpg A hírlevél jobb oldalsó sávjában, folyamatos 60 000 Ft
Billboard banner kicsi 250x125 pixel animált gif, png, jpg A hírlevél jobb oldalsó sávjában, folyamatos 35 000 Ft

Kiadó: HEILING MÉDIA KIADÓ Kft.  
Értékesítés: Tavasz Ilona: (+36-20) 924-8288

tavasz@heiling-media.hu l www.elektro-net.hu
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ELEKTRONET Online-portál — www.elektro-net.hu
HIRDETÉSI FELÜLET MÉRET FORMÁTUM MEGJELENÉS ÁR /HÓNAP
Leaderboard 728x90 pixel animált gif, flash Minden oldalon megjelenik, nagyon látványos megjelenési forma 230 000 Ft 
Popup 600x400 pixel animált gif, flash Az oldal betöltésekor jelenik meg, amíg a látogató be nem zárja. Max. 1 hét idôtartamra! 150 000 Ft / hét
Headbanner 468x60 pixel animált gif, flash Minden oldalon, max. 2 banner váltakozik rotációval 170 000 Ft 
Footer 565x90 pixel animált gif, flash Minden oldalon folyamatosan megjelenik 120 000 Ft 
Skyscraper 120x600 pixel animált gif, flash A leglátványosabb megjelenési forma, minden oldalon megjelenik, követi az oldal görgetést 250 000 Ft 
Billboard banner nagy 250x250 pixel animált gif, flash Minden oldalon, folyamatos, bannerek sorrendje változik 170 000 Ft
Billboard banner kicsi 250x125 pixel animált gif, flash Minden oldalon, folyamatos, bannerek sorrendje változik 95 000 Ft
Content banner nagy 468x120 pixel animált gif, flash Csak a megadott rovat cikkeiben a tartalomba ágyazva jelenik meg 85 000 Ft
Content banner kicsi 468x60 pixel animált gif, flash Csak a megadott rovat cikkeiben a tartalomba ágyazva jelenik meg 45 000 Ft
PR-cikk, sajtóanyag — .doc fájl Publikálás napján a fôoldalon, késôbb a saját rovatában ingyenes*

* Ingyenes PR-cikk-megjelenést éves keretszerzôdés megkötése esetén tudunk biztosítani az online felületeken

ONLINE FELÜLETEK
HIRDETÉSI ÁRAK

ELEKTRONET A MOBILON IS  ELEKTRONET KÖZÖSSÉGI MÉDIA 



ANYAGOK LEADÁSA
Nyomdakész hirdetések (a készanyag-leadási határidôig kérjük küldeni!)
Amennyiben grafikus, vagy ügynökség készíti a hirdetést, nyomdai
megjelenésre optimalizált, nagy felbontású pdf-állományt kérünk,
vágójelekkel és legalább 3-3 mm kifutóval ellátva. Fontos! Vegyék
figyelembe az el ké szí tésnél, hogy lényeges grafikai elem, szöveg-
rész, logó a szedés tükrön kívül ne szerepeljen! Ez lényegében azt je-
lenti, hogy a vágójelekhez képest legalább 12–15 mm margót
kérünk tartani! Kérje nyomdai specifikációnkat!

Kiadói tervezésû hirdetések (lapzártáig kérjük küldeni!)
Amennyiben a hirdetést a kiadónak kell elkészíteni, technikai költ-
séget számítunk fel, ami a hirdetési díj 10%-a. A hirdetés elké szí té -
sé hez kérjük min den esetben a termékfotókat és egyéb képeket
nyomdai (legalább 300 dpi) felbontásban megküldeni! A logókat
eps, jpg, tif for mátumban tudjuk fogadni.

PR-cikkek (lapzártáig kérjük küldeni!)
PR-cikk megjelentetéséhez az ábrákat kérjük nyomdai (min. 
300 dpi) felbontásban megküldeni! A terjedelmi korlátokat kérjük,
vegye figyelembe: egy oldal PR-cikk megjelentetése kb. 4000 leütés
ábrákkal, fotókkal együtt. A PR-cikkek tördelését minden esetben
a kiadó végzi, a lap tipográfiájának megfelelõen. Kérjük, legyen rá
figyelemmel, hogy a lap szak mai színvonalának megõrzése
érdekében PR-cikk gyanánt katalógusból kiemelt adatlapot, 
felsorolásszerû termékismertetõket nem áll módunkban elfogadni!
A cikkeknél logók és egyéb reklámértékû grafikai megjelenések csak
külön díjazás esetében lehetségesek. 

Hirdetések elhelyezése
A hirdetések elhelyezésére garanciát nem tudunk vállalni, de kérését
a lap összeállításánál természetesen szem elõtt tartjuk. Szíves
megértését köszönjük!

KED VEZ MÉ NYEK
Évi 3 meg je le nés fe lett jelentõs ked vez mé nye ket biz  to sí tunk! Ön
mi nél töb bet hir det az év folyamán, mi an nál na gyobb enged ményt
tu dunk adni. Kér jen ár  aján la tot!
A Magyarországi Elektronikai Társaság tagjai további 5% kedvezményt
kapnak megrendeléseik árából!

PR-CIKK MEGJELENTETÉSE
To váb bi ked vez mény ként (1/2 ol dal hir de tés fe lett) kü lön díjmen te-
 sen PR-cikk közölhetô, a szerkesz tô ség gel elôre egyez te tett mó don.

?

?

Hir de té si ügyek ben kér dé se i re vá la szol 
Ta vasz Ilo na, értékesítési vezetô
Tel.: (+36-20) 924-8288 
E-mail: tavasz@heiling-media.hu

Szakmai kér dé se i re vá la szol 
Kovács Péter, fõszerkesztõ
Tel.: (+36-1) 231-4040 
E-mail: kovacspeter@elektro-net.hu

A hir de té si anya gok szál lí tá si, küldési cí me
HEILING MÉ DIA KIADÓ Kft. 
H-1142 Bu da pest, Erzsébet királyné útja 125.
E-mail: tavasz@heiling-media.hu

A ki adó
HEILING MÉ DIA KIADÓ Kft.
H-1142 Bu da pest, Erzsébet királyné útja 125.
Tel.: (+36-1) 231-4040. Fax: (+36-1) 231-4045
E-mail: info@elektro-net.hu, info@heiling-media.hu 
Internet: www.elektro-net.hu

A Heiling Média Kiadó Kft. a Magyarországi Elektronikai Társaság tagja

➲

➲

Kiadó: HEILING MÉDIA KIADÓ Kft.  
Értékesítés: Tavasz Ilona: (+36-20) 924-8288

tavasz@heiling-media.hu l www.elektro-net.hu
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