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A FÖLDGÖMB TÖBB MINT EGY MAGAZIN...
A Földgömb magazin a minôségi és hiteles ismeretterjesztést igénylô
Olvasók lapja, hazai szinten az egyik legnépszerûbb prémiumlap
a tudományos ismeretterjesztô magazinok között. A Földgömbben az
olvasó kalandos felfedezôutakról, látványos vidékekrôl, lakóikról, alig
ismert környezetünkrôl olvashat a tengerfenéktôl a hófödte csúcsokig.
Lapunk magazin jelleggel, színes, olvasmányos formában színvonalas tartalommal és képanyaggal mutatja be a világ hazai és határon túli vidékeit.
A lap évente 10 alkalommal, mindig a hónap elején jelenik meg.
A Földgömb-olvasók szokásainak egyedisége, hogy majd’ minden cikket
elolvasnak. Elôfizetôink gyûjtik a 100 oldalas újságot, ami azt jelenti,
hogy több alkalommal elôveszik, és újra elolvassák az írásokat. Lapunk
küldetésének fontos eleme a szórakoztató ismeretterjesztés és a tudományos, kulturális értékközvetítés.

AMIT A FÖLDGÖMB MAGAZIN A HIRDETőKNEK KÍNÁL:
➧ Magas az átlagos elérés, mivel az olvasók gyûjtik a lapot, ezért egy
lapszámot átlagban 4 alkalommal vesznek elô, tehát legalább
ennyiszer találkoznak a hirdetôk üzeneteivel.
➧ Célzottan éri el a magas jövedelemmel rendelkezô fogyasztói
réteget, akik évente több alkalommal is részt vesznek hazai
és külföldi utazásokon, ezért folyamatosan figyelemmel kísérik
a magazin cikkeit, ajánlatait.
➧ Kiváló hirdetési médium prémium termékek
és szolgáltatások számára.
➧ Affinitásnövelés: a hirdetôk, szponzorok anyagainak megfelelô szövegés témakörnyezetet biztosít úgy, hogy a szórakoztató ismeretterjesztés
és a kultúrálisérték közvetítés nem szenved csorbát.
➧ Változatos megjelenési formákat kínál az utazási és szabadidôs
programokat nyújtó szférának.
➧ Közel 200 ezer olvasói kontaktust realizál lapszámonként.
➧ Kiemelkedô adottságú az elért célcsoport
➧ CPT: 13 142 Ft

AMIT A FÖLDGÖMB MAGAZIN AZ OLVASÓKNAK KÍNÁL:
➧ Prémium és valódi élményekre épülô hiteles tartalom
➧ Minôségi és folyamatos megjelenés
➧ Szórakoztató ismeretterjesztés
➧ Szakmai kompetencia

SZAKMAI EGYÜTTMÛKÖDÔ PARTNEREINK:

Marketing- és értékesítési igazgató:

SEKOULOPOULU MÁRTA
Tel.: (30) 650-6801
marti@heiling-media.hu
HEILING MÉDIA KIADÓ KFT.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Honlapjaink:
www.afoldgomb.hu
www.felfedezoknapja.info
www.zoldgombfesztival.hu
www.expedicio.eu

OLVASÓI CÉLCSOPORT
Korcsoport szerinti megoszlás
3%

11%

42%
15–17 éves
18–39 éves
40–55 éves
55 éves felett

44%

Iskolázottság szerinti megoszlás
14%

4%
31%

5%

általános
szakiskola
középiskola
egyetem
nem válaszolt

46%

AB
C1
C2
DE
NV

ESOMAR státuszválasztó
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(Forrás: Szonda Ipsos-GfK Médiaanalízis)

➧ 18—50 év közötti döntéshozó közép- és felsôvezetôk,
cégtulajdonosok, vállalkozók
➧ AB státuszú értelmiségi nôk és férfiak
➧ Magasan képzett, diplomás emberek, akik szellemi foglalkozásúak
➧ Jövedelmi szintjük az átlagosnál magasabb,
többet költenek tartós fogyasztási cikkekre
➧ Évente több alkalommal vesznek részt utazásokon
➧ Minôségi kultúrát kedvelik
➧ Magas társadalmi státusszal és egzisztenciával rendelkeznek
és az átlagnál jóval többet költenek tartós fogyasztási cikkekre
➧ A megbízható márkákat keresik és aránylag
nagy luxustermék-fogyasztással rendelkeznek
➧ Jelentôs befektetéseik és megtakarításaik vannak
➧ Aktív és egészséges életet élnek, fontos számukra
a tartalmas szabadidô eltöltése
➧ Olvasók száma: 70 000
➧ Egy lapra jutó olvasó: 3,2

OLVASÓI USP

➧ Az egyik legnagyobb múltra visszatekintô magyar alapítású folyóirat
➧ Csak magyar szakemberek anyagait tartalmazza
➧ Csak hiteles és szakmailag lektorált cikkeket közöl
➧ Intellektuális hangvétel
➧ Magas minôségû fotóanyag
➧ Kiváló nyomdai minôség
➧ Kedvezô fogyasztói ár és széles terjesztôi kör
➧ Kiemelkedôen magas és lojális elôfizetôi arány

TERJESZTÉS
➧ Nyomtatott példányszám: 19 300, értékesített példányszám: 12 700
➧ Elôfizetôk száma: 5800
➧ Terjesztôi hálózat: Lapker Zrt.
➧ Inmedio, Relay
➧ Benzinkutak: Shell, Agip, Lukoil, MOL, ÖMV
➧ Spar, Interspar, Auchan, Tesco, CBA
➧ Alternatív terjesztôk: utazási irodák, térképboltok,
➧ Egyéb: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér business- és kormányvárók

PRINT
HIRDETÉSI ÁRAK
Hirdetési felület

Méret (álló)

Méret (fekvô)

Ár

1/1 oldal (kifutó)

176x255 mm

—

920 000 Ft

Junior page

90x145 mm

—

750 000 Ft

2/1 oldal (kifutó)

—

352x255 mm

1 350 000 Ft

Kihajtott borító 2/1

—

352x255 mm

1 600 000 Ft

BII (kifutó)

176x255 mm

—

1 150 000 Ft

BIII (kifutó)

176x255 mm

—

1 000 000 Ft

BIV (kifutó)

176x255 mm

—

1 290 000 Ft

1/2 oldal (kifutó)

87x255 mm

176x125 mm

550 000 Ft

1/3 oldal (kifutó)

56x255 mm

176x81 mm

400 000 Ft

1/4 oldal (tükör)

—

145x60 mm

320 000 Ft

1/8 oldal (tükör)

—

145x30 mm

200 000 Ft

Kihajtható oldalak
(4 oldal)

—

352 x 255 mm

1 980 000 Ft

Szponzorált szalaghirdetési felület (352 x 25 mm)

300 000 Ft

Behúzás (20 g-ig) teljes példányszámba

30 Ft / db

Pántolás (5 cm széles csíkban, megadott oldalhoz ragasztva)

31 Ft / db

Termékminta-beragasztás meghatározott helyre

30 Ft / db

KEDVEZMÉNYEK
2 megjelenés

30% engedmény

4 megjelenés

40% engedmény

6 megjelenés

50% engedmény

10 megjelenés

egyéni kedvezmény

FELÁRAK
Hirdetés elkészítésének költsége

20% felár

MÛSZAKI PARAMÉTEREK
➧ Formátum:
➧ Terjedelem:
➧ Kötészet:
➧ Papír: belív:
borító:
➧ Nyomás:
➧ Rácssûrûség:

176x255 mm (B5)
88 + 4 oldal
ragasztott
100 g matt mûnyomó,
180 g fényes mûnyomó
4 szín color
100 vonal/cm

A kifutóméretek nem tartalmazzák a 3-3 mm túltöltést! Áraink nettó árak, az áfát nem tartalmazzák!

MEGJELENÉSI NAPTÁR
Lapszám

Hirdetésleadási határidô Megjelenés napja

2018/január—február

2017. 12. 30.

2018. 01. 18.

2018/március

2018. 02. 08.

2018. 03. 01.

2018/április

2018. 03. 13.

2018. 04. 04.

2018/május

2018. 04. 12.

2018. 05. 04.

2018/június—július

2018. 05. 24.

2018. 06. 16.

2018/augusztus

2018. 07. 12.

2018. 08. 01.

2018/szeptember

2018. 08. 10.

2018. 09. 01.

2018/október

2018. 09. 13.

2018. 10. 02.

2018/november

2018. 10. 12.

2018. 11. 06.

2018/december

2018. 11. 08.

2018. 12. 06.

ANYAGLEADÁS
Hirdetéseket elektronikus formában tudunk fogadni PC, vagy
Macintosh platformon, CD-n, DVD-n, vagy ftp-n keresztül. A hirdetések anyaga nagy felbontású, CMYK színtérbe konvertált képeket
kell tartalmazzon! Formátumok: jpg (tömörítés nélkül), tif, pdf. Kiadványunkat a kiemelkedõ minõség érdekében igen magas ráccsal
(100 vonal/cm) készítjük, ezért a hirdetés képanyagának felbontása
lehetõség szerint 400—500 dpi legyen! A színreprodukálás
tökéletessége érdekében kérjük, hogy FOGRA39-es színprofilt
használjanak!

ONLINE
WWW.AFOLDGOMB.HU — PORTÁL
A Földgömb magazin online ismeretterjesztô portálja 2017-ben teljesen megújult. A lap tematikájához kapcsolódó, naponta frissülô
tartalommal, bloggereink cikkeivel folyamatosan szolgálja ki
olvasóink és partnereink igényeit — erôsítve egyúttal A Földgömb
márkát is. A letisztult, új, reszponzív dizájn alkalmazkodik az olvasó
által használt eszközhöz, maximalizálva ezzel a felhasználói élményt.
A portál tartalmába integráltan megjelennek a nyomtatott magazin
cikkajánlói is, ezáltal vásárlásra ösztönözve a látogatókat.
Partnereink számára lehetôség van banner hirdetések és natív cikkek
elhelyezésére is. A változatos tartalom biztosítja hirdetôink számára
a megfelelô megjelenési környezetet.

LÁTOGATOTTSÁG
A honlapunk átlagos látogatottsága havonta 8—25 ezer között változik
az aktuális tartalom népszerûségétôl és rendezvényeinktôl függôen.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
A Földgömb Facebook-, Instagram- és Twitter-oldala honlapunkkal
szorosan együttmûködve jelenít meg friss bejegyzéseket, melyek jelentôs forgalmat irányítanak honlapunkra. Közösségi oldalaink
követôinek száma meghaladja a 17 000 fôt. Követôink kiemelkedô lojalitása és aktivitása kiváló lehetôséget nyújt játékok, minivetélkedôk
szervezésére, mely jelentôs organikus elérést biztosít a márka
számára.

ONLINE HÍRLEVÉL
A Földgömb magazin elektronikus hírlevelét minden hónapban,
a nyomtatott magazin megjelenésével egy idôben kb. 13 ezer címre
küldjük el. A hírlevél felhívja a figyelmet az aktuális lapszámra,
összefoglalja a portálon megjelenô legérdekesebb cikkeket, illetve
informál a Földgömb saját rendezvényeirôl, pályázatairól,
eseményeirôl. Lehetôség van hirdetések elhelyezésére hírlevelünkben
is, mely akkor is célba ér, ha az olvasó éppen nem látogat el
portálunkra, hisz az az általa megadott postafiókba érkezik. Az
elektronikus hírlevélben lehetôség van banner hirdetés, vagy PR cikk
elhelyezésére is.

PORTÁL – ÁRLISTA
Megjelenési felület

Heti ár

Kétheti ár

Havi ár

Szuperbanner (fejlécben)

150 000 Ft

250 000 Ft

490 000 Ft

Szuperbanner (középen)

120 000 Ft

200 000 Ft

350 000 Ft

Szuperbanner (alul)

100 000 Ft

180 000 Ft

300 000 Ft

Szuperbanner (cikkben)

120 000 Ft

200 000 Ft

350 000 Ft

Billborad (oldalt)

80 000 Ft

150 000 Ft

290 000 Ft

HÍRLEVÉL – ÁRLISTA
Megjelenési felület

Alkalmanként

WWW.DIGITALSTAND.HU

Banner

130 000 Ft

A Földgömb magazin interaktív replikája a Digitálstand oldalon is elérhetô
olvasóink számára, mely platformfüggetlen olvasást tesz lehetôvé akár
táblagépen vagy mobiltelefonon is. Nyomtatott magazinunkban megjelenô hirdetése a digitális lapban is elérhetô. Ezenfelül lehetôség van a
replikában video, vagy képgaléria elhelyezésére is!

Támogatói csík (alul)

100 000 Ft

PR cikk

150 000 Ft

Rovattámogatói csík

300 000 Ft

Rovattámogatói csík + billborad

400 000 Ft

RENDEZVÉNY
FELFEDEZőK NAPJA
RENDEZVÉNY CÉLJA
Programunk kiemelt célja a természettudományok és a földrajztudomány
népszerûsítése, illetve az expedíciós kultúránk, valamint a tehetséges magyar kutatók
bemutatása. Rendezvényünkkel hozzájárulunk a kutató utánpótlás megteremtéséhez,
növeljük a kutatómunka elismertségét, valamint az emberek környezettudatosságát.
A fesztivál a tágabban értelmezett földrajztudományok legnagyobb médiavisszhangot
keltô és leglátványosabb rendezvénye, amely nem csak a szakmához, hanem
a szélesebb közönséghez is szól. A fesztivál évente való megrendezésének legfontosabb
célja a hagyományteremtés.

A RENDEZVÉNY JELLEGE
Programunk hiánypótló, hiszen nincsen még egy ilyen rendezvény, amely egyaránt szolgálja a tudomány, a tudományos ismeretterjesztés és a szórakoztatva tanítás céljait
e területen. A fesztivál létrehozásával az ismeretátadás új formáját teremtettük meg,
úgy hogy nem unalmas elôadások sokaságát sorakoztatjuk fel, hanem show-szerû,
szórakoztató elemeket állítunk össze. A programok szervezésénél arra is törekszünk,
hogy a rendezvény minden korosztálya felfedezhessen valami érdekességet magának,
ezért inkább az aktivitásokra (játék, verseny) és a személyes élmények megszerzésére
fókuszálunk. Az elôadásokat színpadi vetítéssel, video-bejátszásokkal, látványelemekkel, játékkal, kulturális kísérôprogramokkal és ajándékokkal tesszük még különlegesebbé. Minden évben egy-egy kiemelt téma biztosítja a fesztivál vonzerejét, amely
köré építjük a többi programot is.

A RENDEZVÉNY MÉDIA-MEGJELENÉSEI
A Földgömb médiakapcsolatain keresztül jelentôs médiakampányt és PR-aktivitást
rendelünk a programhoz: Országos napi-heti és havi-lapok, tévé és rádió csatornák,
közösségi oldalak, online hírportálok és programajánló oldalak, óriásplakát, citylight, jármûreklám, valamint a Kiadó saját média felületei.

MIÉRT JÓ A RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA SZPONZORAINKNAK?
➧ Mert 1 nap alatt közel 5 ezer érdeklôdô találkozik
az Ön márkájával/szolgáltatásával
➧ Mert a program értéket közvetít a nagyközönség számára
➧ Mert a program támogatásával bizonyítja a társadalmi felelôsségvállalás iránti
elkötelezettségét, ezzel pozitív értékeket felmutatva saját
célcsoportjának/ügyfélkörének
➧ Mert a rendezvény aktivitásai és programjai adatgyûjtés lehetôséget
biztosítanak
➧ Mert lehetôség a brand építésre
➧ Mert személyes kontaktussal bôvítheti vásárlókörét
➧ Mert kevés ráfordítással egy országos rendezvény aktív részese lehet

MIÉRT SIKERES A RENDEZVÉNY?
➧ Mert szórakozva ismerkedhetnek az érdeklôdôk a különbözô kutatásokkal.
➧ Mert a programnak közösség építô ereje van.
➧ Mert a programok sokszínûek, egyediek és interaktívak.
➧ Mert a párhuzamosan futó programok átjárhatók.
➧ Mert minden korosztály részére biztosítunk programot.

www.felfedezoknapja.info

A RENDEZVÉNY CÉLCSOPORTJA
Elsôdlegesen
➧ A nagyközönség, akik nyitottak a tudományok és természettudományos
ismeretek iránt, hétköznapi emberek, fiatalok, gyerekek, családok,
akik szeretik a kihívásokat és szeretnék kipróbálni magukat.
Közvetlen elérés 5000 fô, de közvetve 200 000 fô.
➧ Tudományos szakemberek, akiknek a munkája kapcsolódik
a kutatásokhoz (500 fô)
Másodlagosan a médián keresztül érjük el azokat a természettudományok
iránt érdeklôdô embereket, akiknek nincsen lehetôsége személyesen részt
eljönni. A különbözô sajtóorgánumokban és médiában megjelenô tudósítások irányítják a figyelmet a rendezvény honlapjára, amely részletesen
dokumentálja a program ismeretanyagát (100 000 fô).

A 2017. ÉVI FELFEDEZÔK NAPJA SZÁMOKBAN
Látogatók száma a rendezvényen:
Oldalmegtekintések a rendezvény elôtti
30 napban (www.felfedezoknapja.info):
Ismeretterjesztô elôadások száma:
Kiállítók száma:
7PRÓBA játékosok száma:
A Nagyszínpad átlagos nézôszáma:
Az elôadások hallgatóinak száma összesen:
A rendezvényekkel kapcsolatos médiamegjelenések száma (online, print, tv, rádió):

5000 fô
16 683
34
49
1253 fô
120 fô
2430 fô
100+

RENDEZVÉNY
zöldgömb FESZTIVÁL
RENDEZVÉNY CÉLJA
Környezetvédelmi és fenntarthatósági programunk kiemelt céljai:
➧ Pozitív üzeneteken keresztül keltse fel a figyelmet a könnyen alkalmazható
megoldásokra környzetünk megóvása céljából.
➧ Egyszerû, hétköznapi receptek bemutatása.
➧ Közösségi összefogáson alapuló kezdeményezések megismertetése,
népszerûsítése.
➧ A már létezô modellek és jógyakorlatok bemutatása.
➧ Környezettudatos szemléletformálás.

A RENDEZVÉNY JELLEGE
Hagyományteremtô, hiánypótló, izgalmas és inspiráló, ingyenes ismeretterjesztô
családi rendezvény, ahol gyakorlati ismereteket adunk át — hiteles szakértôk
segítségével — olyan környezettudatos életmód megteremtéséhez, amellyel
hozzájárulunk környezetünk megóvásához. Kiemelt témakörök: JÖVÕ/HIGHTECH
(Zöldház, megújuló energia, intelligens otthon), MÚLT/HAGYOMÁNY (vegyszer
nélkül, hulladékhasznosítás, talajkímélô földmûvelés), KÖZÖSSÉG (közösségi terek,
közösségi szolgáltatások, megosztáson alapuló gazdaság).

PROGRAMELEMEK
Kiállítás, workshopok, szakmai elôadások, pódiumbeszélgetések, aktivitás
(7PRÓBA-játék), díjátadó ünnepség, online közvetítés a közösségi médiában.

MIÉRT JÓ A RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA SZPONZORAINKNAK?

A RENDEZVÉNY CÉLCSOPORTJA

➧ Mert 1 nap alatt több mint ezer érdeklôdô találkozik
az Ön márkájával/szolgáltatásával.
➧ Mert a program társadalmi értéket közvetít a nagyközönség számára.
➧ Mert a program támogatásával bizonyítja a társadalmi felelôsségvállalás iránti
elkötelezettségét, ezzel pozitív értékeket felmutatva saját
célcsoportjának/ügyfélkörének.
➧ Mert a rendezvény aktivitásai és programjai adatgyûjtési lehetôséget
biztosítanak.
➧ Mert lehetôség a brand építésre.
➧ Mert személyes kontaktussal bôvítheti vásárlókörét.
➧ Mert kevés ráfordítással egy országos rendezvény aktív részese lehet.

➧ A környezettudatos életmód iránt nyitott emberek, akiknek fontos, hogy
fenntartható életvitelt alakítsanak ki. Kiemelt célcsoport: a 20—40 év
közötti, magasabb jövedelemmel rendelkezô fogyasztói réteg, akiknek
ezáltal átlagon felüli az ökológiai lábnyomuk. Motiváltak, ám csak pozitív
üzenetekkel lehet ôket cselekvésre bírni!
A közvetlen elérés több mint 1000 fô, de közvetve 2-3 ezer fô.
➧ Szakemberek, akiknek a munkája kapcsolódik a fenntartható fejlôdéshez,
a fenntartható megoldásokhoz (150 fô)

MIÉRT SIKERES A RENDEZVÉNY?
➧ Mert szórakozva szerezhetnek új ismereteket az érdeklôdôk.
➧ Mert a programnak közösség építô ereje van.
➧ Mert a programok sokszínûek, egyediek és interaktívak.
➧ Mert minden korosztály részére biztosítunk programot.

www.zoldgombfesztival.info

A 2017. ÉVI ZÖLDGÖMB FESZTIVÁL SZÁMOKBAN
Látogatók száma a rendezvényen:
Facebook élô közvetítések megtekintése
összesen több mint:
Szekciók száma:
Elôadások száma:
Az elôadások átlagos hallgatósága:
Kiállítók száma (szervezet, közösség, cég):

1200 fô
3510 fô
8
23
40—100 fô
21

AJÁNLÁS
MONTEX
A Földgömb magazin fennállása óta gazdag információval lát el
minket környezetünk csodáiról és a benne rejlő rengeteg kaland
lehetőségéről. Mi a Mountex-nél is ezeknek élünk. Szeretnünk
róla olvasni, de még jobban átélni. Ezek után nemhiába alakult
ki közöttünk ez a sikeres kapcsolat, ami már több lapszám óta
tart. Kéréseinket és kereséseinket mindig időben és hatékonyan
teljesítették, megbízható partnerek, akikkel mindig öröm együtt
dolgozni.
Sárközy Mihály
ügyvezető, marketing vezető

MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
A Földgömb egy olyan színvonalas, értékőrző magazin, amit évek
óta szívesen olvasok, hiszen mindig megújuló, izgalmas, tartalmas
cikkei a világ körüli virtuális utazás mellett Magyarország rejtett
kincseit is hihetetlenül izgalmas módon tárják az olvasók elé. A
Földgömb kiváló felkészültségű, megbízható, profi csapatával
mindig örömmel dolgozom együtt.
Mártonné Máthé Kinga
aktív turizmusért felelős igazgató
Magyar Turisztikai Ügynökség

NÉMET TURISZTIKAI HIVATAL
A Német Turisztikai Hivatal budapesti képviselete már több éve
dolgozik a Földgömb magazinnal. Mint megbízható, igényes
partnerrel minden területen (nyomtatott kiadvány, nagyközönségi rendezvény, online megjelenés) nagyon jó, professzionális
az együttműködésünk.
Czeiszing Miklós
képviselet vezető

QATAR AIRWAYS
Mindig öröm olyan partnerrel dolgozni, aki azon felül, hogy természetesen hiteles a szakmájában, az ügyfél igényét gyorsan, pontosan, precizen szolgálja ki. A Földgömb magazin számunkra ilyen
partner. A szerkesztőség a lap igényességét és exkluzivitását hónapról hónapra bizonyítja elhivatott szakmai munkájával, ezért
szeretünk velük dolgozni már hosszú évek óta.
Szabó Petronella
marketing and e-commerce executive,
Qatar Airways

TÁMOGATÓINK, PARTNEREINK:

MIÉRT ÉRDEMES
A FÖLDGÖMBBEN HIRDETNI?
➧ A kiemelt célcsoportot költséghatékonyan
és direkt éri el
➧ Olvasóink több alkalommal találkoznak
az Ön hirdetésével, ami a vásárlási
döntésüket pozitívan befolyásolja
➧ A minôségi tartalom és képi környezet növeli
a hirdetések értékét
➧ A célcsoport jellemzôk alapján alkalmas
prémium és exkluzív termékek
népszerûsítésére
➧ Kedvezô hirdetési lehetôségek,
csomagajánlatok a Földgömb
összes média felületén
➧ Elkötelezett elôfizetôi kör

Marketing- és értékesítési igazgató:

SEKOULOPOULU MÁRTA
Tel.: (30) 650-6801
marti@heiling-media.hu
HEILING MÉDIA KIADÓ KFT.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Honlapjaink:
www.afoldgomb.hu
www.felfedezoknapja.info
www.zoldgombfesztival.hu
www.expedicio.eu

