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BEMUTATKOZIK
A FÖLDGÖMB MAGAZIN
A KIADÓ
A Magyar Földrajzi Társaság 2006-ban a Heiling Média Kiadó Kft.-t bízta meg a
nagy múltú Földgömb magazin gondozásával. A 2000-ben alakult cég 100%-ban
magyar tulajdonú és a lapkiadáson túl rendezvények és promóciós programok
szervezésével, lebonyolításával is foglalkozik.
A Kiadó és a Társaság sokrétû tevékenységével a tudományos ismeretterjesztés
területén a katalizátor szerepét tölti be a földrajztudományok iránt érdeklôdôk
életében: találkozókat, szakmai rendezvényeket, konferenciákat szervez, valamint
szakmai pályázatokat ír ki középiskolások és egyetemisták kiemelkedô teljesítményének díjazására. A Heiling Média Kft. emellett kiterjedt médiaportfóliója révén
ismeretterjesztô és információs szolgáltatásokat is nyújt.
A kiadó 2009-ben magánkezdeményezésbôl létrehozta A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítványt (www.expedicio.eu) is, melynek célja a magyar feltáró
expedíciós tevékenység segítése, az expedíciós kutatómunka elismertségének
növelése. Ehhez publikációs támogatással, szakmai pályázatokkal, programokkal,
elôadásokkal járul hozzá. Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti az utánpótlástámogatást, mellyel a jövôbeni tudományos feltárómunkát végzôk új generációját
segíti anyagilag és szakmailag egyaránt. Ennek keretében versenyeket, cikkpályázatokat, fotópályázatokat ír ki és képzéseket, terepi kutatási lehetôségeket biztosít
az érdeklôdôk számára. 2012-ben az Alapítvány szervezésében zajlott a nagy
sajtóvisszhangot kapott Atacama klímamonitoring állapotfelmérô és adatgyûjtô
expedíció az Ojos del Salado tûzhányóra.
Az Alapítvány kommunikációs csatornája A Földgömb ismeretterjesztô magazin.
A Heiling Média Kft. a nagy múltú Társasággal és az Alapítvánnyal közösen hiteles
és színvonalas ismeretanyagot biztosít a magazin Olvasóinak. Jelmondatunk: „Ésszel
járom be a földet...”

A FÖLDGÖMB NEMCSAK ÚJSÁG, HANEM EGY ÉLETÉRZÉS!
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. Minden lapszámunkban foglalkozunk magyarországi, európai, illetve tengerentúli területekkel is. Lapunk magazinjelleggel, színes, olvasmányos formában,
színvonalas, aktuális tartalommal és képanyaggal mutatja be bolygónk élôvilágát,
valamint a rajta élô embereket. A lap évente 10 alkalommal, mindig a hónap elején
jelenik meg. A Földgömb-olvasók szokásainak egyedisége, hogy majd’ minden cikket
elolvasnak. Elôfizetôink elrakják, 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.

ALAPÍTVA: 1929

SZAKMAI EGYÜTTMÛKÖDÔ
PARTNEREINK:

M A G YA R
FÖLDRAJZI
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HEILING MÉDIA KIADÓ KFT.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

OLVASÓI CÉLCSOPORT
Korcsoport szerinti megoszlás

Iskolázottság szerinti megoszlás

 18—55 év közötti döntéshozók, véleményvezérek
 AB státuszú férfiak és nôk vegyesen
 Középfokú vagy felsôfokú végzettséggel rendelkeznek
 Magas kultúrát kedvelôk
 Jövedelmi szintjük az átlagosnál magasabb
 Évente több alkalommal vesznek részt hazai vagy külföldi utazáson
 Az elôfizetôk több mint 40%-a vezetô beosztású
és doktori címmel rendelkezik
 Igényes termékeket fogyasztanak, a minôséget keresik
 Aránylag nagy luxustermék-fogyasztással rendelkeznek
 Olvasók száma: 70 000
 Egy lapra jutó olvasó: 3,2

TÉNYEK

ESOMAR státuszválasztó

(Forrás: Szonda Ipsos-GfK Médiaanalízis)

 Olvasóink kiemelkedô adottságú célcsoportot alkotnak, ezért megéri ôket a
különbözô hirdetési lehetôségekkel megszólítani
 A Földgömb Olvasóinak 71,5%-a majdnem minden cikket elolvas.
Egy lapszámot átlagban 4 alkalommal vesznek elô és olvassák el a cikkeket.
Elôfizetôink elrakják, gyûjtik az újságot
 A Földgömb Olvasói ezért többször találkoznak hirdetôink üzeneteivel
 A vásárlási döntést pozitívan befolyásolja, hogy Olvasóink a hirdetésekkel
többször találkoznak
 A hirdetôk, szponzorok, tématámogatók anyagainak megfelelô szöveg- és
témakörnyezetet biztosítunk úgy, hogy a szórakoztató ismeretterjesztés és
a kulturálisérték közvetítése nem szenved csorbát.
 Olvasóink közel 68%-a a laphoz való kötôdésért fizet elô A Földgömbre
 A hirdetések hatékonyságának fokozását az affinitás növelésével érjük el úgy,
hogy a hirdetést a megfelelô cikk mellé helyezzük
 Olvasóink kialakult vásárlási szokásokkal rendelkeznek
 1 lapszámmal több mint 200 ezer olvasói kontaktust realizálunk

TERJESZTÉS
 Nyomtatott példányszám: 21 700, értékesített példányszám: 14 300
 Elôfizetôk száma: 5980
 Terjesztôi hálózat: Lapker Zrt.
 Inmedio, Relay
 Benzinkutak: Shell, Agip, Lukoil, MOL, ÖMV
 Kaisers, Spar, Interspar, Auchan, Tesco, CBA,
S.E.F.T., Reál,
 Alternatív terjesztôk: utazási irodák, térképboltok,
 Egyéb: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér business- és kormányvárók

MB
DGÖ
A FÖL

MÉDIAAJÁNLAT

PRINT

RÁ

ZZA

A VI
LÁGO T!

ND
LA

YA

JA

2013

M

AG

AM

M
EGIS

ER

KA
S
É

Marketing- és értékesítési igazgató:
SEKOULOPOULU MÁRTA
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HEILING MÉDIA KIADÓ KFT.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

MEGJELENÉSI LEHETÔSÉGEK
HAGYOMÁNYOS HIRDETÉS
TÁMOGATOTT MEGJELENÉS
PR-CIKK
Szöveges, esetleg képpel ellátott cikk, amelyet a hirdetô szerkeszt és tartalmáért
is felel, és úgy kerül közlésre, hogy annak hirdetési jellege egyértelmûen kiderül
az Olvasók számára. A PR-cikk elônye, hogy a kreatív hirdetéseknél bôvebb információt adnak közvetett módon a megrendelô ügyfelei számára, ezért egy kreatív
anyaggal együtt történô megjelenéssel még hatékonyabbá válik egy-egy hirdetés.
A megjelenés A Földgömb általános PR-tipográfiai elemei szerint történik.

PR-, HIRDETÉSI-ÖSSZEÁLLÍTÁS
A hirdetô elôre megadott tematikája alapján, A Földgömb szerkesztôi által készített
anyag, reklámjellegû összeállítás. Ez a megjelenési forma lehetôséget ad a hirdetô
számára, hogy az újság szerkesztett részeként jelenjen meg. A hirdetési forma
célja, hogy a cég üzenete hiteles környezetbe helyezve jelenjen meg az Olvasótábor részére. A megjelenés A Földgömb általános PR-tipográfiai elemei szerint
történik.

TÁMOGATOTT ROVAT/CIKK/CIKKSOROZAT
A hirdetô az adott rovat/cikk tartalmának változtatása nélkül egy szerkesztôségi
anyagot támogat. Igény szerint a szerkesztô a támogatónak lehetôséget biztosít
a tematika egyeztetésére. Ezenfelül nincs más lehetôség a tartalom meghatározására.

MEGJELENÉSI FORMA
Az oldalon meg kell, hogy jelenjen a
„Hirdetés” kifejezés, illetve a szöveg
végén az (x) felirat. A Földgömb
magazin egyik legfontosabb értéke a
hitelesség. Ezért fenntartjuk a jogot,
hogy a lap értékeivel ellentétes
üzenetet hordozó cikkek közlését
visszautasítsuk.

MEGJELENÉSI ÁR
Listaárak meghatározott felárakkal
(igény szerinti tördelés és szerkesztés esetén)

MEGJELENÉSI FORMA
Logó és/vagy szlogen mellett az
anyagban szerepel a támogató cég
neve, háttéranyaga, megszólaltatott
személyei. Az oldalon meg kell, hogy
jelenjen a „Hirdetés” kifejezés, illetve a szöveg végén az (x) felirat.

MEGJELENÉSI ÁR
Hirdetési listaárak meghatározott
oldalszám alapján. Lehetôség van
arra, hogy a hirdetési melléklet megjelenését kiegészítsük más népszerûsítô hirdetési formával (elôzetes
beharangozó, online hírlevél, pántolás,
behúzás stb.), mellyel ráirányítjuk az
Olvasók figyelmét a hirdetô termékére/szolgáltatására.

MEGJELENÉSI FORMA
A támogató logójának, arculati elemeinek megjelenítése a rovat/cikk
elején és végén — „Cikkünket az
Ön cége támogatta” szöveggel.
A layout elfogadtatásra kerül a támogatóval.

MEGJELENÉSI ÁR
Személyre szabott árképzés a cikk
(rovat) jellege, hossza és a támogatás ideje alapján.
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marti@heiling-media.hu
HEILING MÉDIA KIADÓ KFT.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

HIRDETÉSI ÁRAK
Hirdetési felület

Méret (álló)

Méret (fekvô)

Ár

1/1 oldal (kifutó)

176x255 mm

—

920 000 Ft

2/1 oldal (kifutó)

—

352x255 mm

Kihajtott borító 2/1

—

BII (kifutó)

KEDVEZMÉNYEK
2 megjelenés

30% engedmény

1 350 000 Ft

4 megjelenés

40% engedmény

352x255 mm

1 600 000 Ft

6 megjelenés

50% engedmény

176x255 mm

—

1 150 000 Ft

10 megjelenés

egyéni kedvezmény

BIII (kifutó)

176x255 mm

—

1 000 000 Ft

BIV (kifutó)

176x255 mm

—

1 290 000 Ft

FELÁRAK

1/2 oldal (kifutó)

87x255 mm

176x125 mm

550 000 Ft

Hirdetés elkészítésének költsége

1/3 oldal (kifutó)

56x255 mm

176x81 mm

400 000 Ft

Kihajtható oldalak
(4 oldal)

—

352 x 255 mm

1 980 000 Ft

Szponzorált csík hirdetési felület (352 x 25 mm)

520 000 Ft

Behúzás (20 g-ig) teljes példányszámba

690 000 Ft

Pántolás (5 cm széles csíkban, megadott oldalhoz ragasztva)

820 000 Ft

Termékminta-beragasztás

980 000 Ft

20% felár

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

MÛSZAKI PARAMÉTEREK

MEGJELENÉSI NAPTÁR
Lapszám

Hirdetésleadási határidô Megjelenés napja

 Formátum:
 Terjedelem:
 Kötészet:
 Papír: belív:
borító:
 Nyomás:
 Rácssûrûség:

176x255 mm (B5)
96 + 4 oldal
ragasztott
100 g matt mûnyomó,
180 g fényes mûnyomó
4 szín color
100 vonal/cm

2013/január—február

2013. 01. 10.

2013. 02. 01.

2013/március

2013. 02. 10.

2013. 03. 01.

2013/április

2013. 03. 10.

2013. 04. 03.

2013/május

2013. 04. 10.

2013. 05. 02.

ANYAGLEADÁS

2013/június—július

2013. 05. 10.

2013. 06. 01.

2013/augusztus

2013. 07. 10.

2013. 08. 01.

2013/szeptember

2013. 08. 10.

2013. 09. 03.

2013/október

2013. 09. 10.

2013. 10. 01.

2013/november

2013. 10. 10.

2013. 11. 02.

2013/december

2013. 11. 10.

2013. 12. 03.

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 grafikusa kérje icc színprofilunkat!
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WWW.AFOLDGOMB.HU — WEBPORTÁL
A Földgömb magazin portálja Olvasóinkat a laphoz kapcsolódó,
illetve A Földgömb tematikájához köthetô aktuális tartalommal
kívánja kiszolgálni. Elsôsorban érdekes, friss és rövid híreket olvashat
az idelátogató négy témakörben (Fû-fa-virág, Kô-kövön, Emberi
tényezô, Egyszervolt), de beszámolunk eseményekrôl, pályázatokról,
valamint a szerkesztôség által szervezett rendezvényekrôl is.
Nem csak információhoz juthat Olvasónk, hanem elô is fizethet, vagy
jelentôs kedvezménnyel vásárolhat A Földgömb webáruházában
könyvet, újságot, térképet és egyéb termékeket!
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MEGJELENÉSI LEHETÔSÉGEK
Hirdetési felület

Ár

BANNER (fôoldalon, havonta)

200 000 Ft

TÁMOGATOTT TARTALOM (fôoldalon, havonta)

500 000 Ft

HÍRLEVÉL (kb. 10 000 címre, alkalmanként)

580 000 Ft

KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLET (posztolás 3 alkalommal)

220 000 Ft

KÖZÖSSÉGI MÉDIA AKTIVITÁS

egyedi ajánlat

A honlapnak jelenleg havonta több mint 12 000 egyéni látogatója van.

KÖZÖSSÉGI OLDAL
A Földgömb Facebook-rajongói oldala ebben az évben elérte
a 10 ezret. Rendszeresen szervezünk aktivitásokat, játékokat az elôfizetôi kör növelésére.

WWW.DIGITALSTAND.HU
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!

BANNER
Méret: 250 x 125 pixel
Formátum: animált gif, flash
Megjelenés: a nyitó, valamint az aloldalakon is
folyamatosan van jelen.
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A GAZDASÁGI RÁDIÓBAN
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1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

A HALLGATOTTSÁG VÁLTOZÁSA (2010.11. és 2012.01.)

A tudományos ismeretterjesztô magazinok között egyedülálló
A Földgömb, amely tematikus rádiómûsorral is rendelkezik.
A Gazdasági Rádióval kötött együttmûködés keretében 2011. ôszén
elindult a Földgömb Világlátó magazinmûsor, melynek tematikája
illeszkedik a nyomtatott laphoz. A fél órás élô mûsor minden
csütörtökön 16.35 órakor hallható. A mûsorban geológusok, geográfusok, természettudománnyal foglalkozó szakemberek és tudósok szólalnak meg egy-egy az aktuális lapszámhoz kapcsolódó
témában. A mûsor könnyed, érthetô formában mutatja be a világot.

GAZDASÁGI RÁDIÓ — HALLGATÓI CÉLCSOPORT

ELVÁRÁSOK, SZÜKSÉGLETEK A RÁDIÓZÁSSAL SZEMBEN

 18—49 év közötti AB státuszú férfiak és nôk
 Az ESOMAR ABC1 státuszúak száma 75 000 fô,
 30—49 évesek aránya 35%-kal magasabb az országos átlagnál
 A hallgatók jövedelmi szintje az átlagosnál magasabb
 A hallgatók több, mint 70%-ka megtakarításokkal,
biztosításokkal rendelkezik

MEGJELENÉSI LEHETÔSÉGEK
A FÖLDGÖMB VILÁGLÁTÓ MÛSORBAN
Hirdetési felület
TÁMOGATÓI SZPOT — naponta 3x bemondjuk (60-65 spot):
„A Földgömb Világlátó támogatópartnere az Ön cége”

Ár / hó
825 000 Ft

HIRDETÉSI ÁRAK
Az általános listaárak a www.gazdasagiradio.hu weboldalon találhatók. Cégre vagy kampányra szabott árakat a konkrét igények
alapján állítjuk össze.

HALLGASSON BELE
MÛSORAINKBA!
www.afoldgomb.hu/mediatar/foldgomb-vilaglato-magazin

TEMATIKUS RÁDIÓK REGGELI HALLGATOTTSÁGA
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FELFEDEZÔK NAPJA-FESZTIVÁL
www.felfedezoknapja.info
RENDEZVÉNY CÉLJA
Programunk kiemelt célja a természettudományok, a földrajztudomány népszerûsítése, az expedíciós kultúránk megismertetése, tehetséges kutatóink bemutatása.
Rendezvényünkkel hozzá kívánunk járulni a kutatóutánpótlás megteremtéséhez —
pozitív mintákat állítunk a fiatalok elé —, növelni kívánjuk a kutatómunka elismertségét,
és nem utolsó sorban a környezettudatosságot. A fesztivál a tágabban értelmezett földrajztudományok legnagyobb médiavisszhangot keltô és leglátványosabb rendezvénye
lett, amely nem csak a szakmához, hanem a szélesebb közönséghez is szól.

A RENDEZVÉNY JELLEGE
Programunk hiánypótló, hiszen nincsen még olyan rendezvény e területen, amely
egyaránt szolgálja a tudomány, a tudományos ismeretterjesztés és a szórakoztatva
tanítás céljait. A program összeállításánál törekszünk arra, hogy a rendezvény/család
minden tagja felfedezhessen valami érdekességet magának, ezért inkább az aktivitásokra, személyes élményekre fókuszálunk. Az elôadásokat színpadi vetítéssel, videóbejátszásokkal és egyéb látványelemekkel tesszük különlegessé. Az egész napos családi
programot sok-sok meglepetéssel, játékkal, bemutatókkal és ajándékokkal tesszük
még különlegesebbé. Évrôl-évre egy kiemelt téma adja a hagyományteremtô
rendezvényünk fô vonzerejét, mely 2014-ben a barlangkutatás lesz.

Médiamegjelenéseink megtekintehtôk honlapunkon:
www.afoldgomb.hu/mediatar/foldgomb-a-mediaban

A RENDEZVÉNY MÉDIA-MEGJELENÉSEI

A RENDEZVÉNY CÉLCSOPORTJA

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.

Elsôdleges
 A nagyközönséget, akik nyitottak a tudományok és természettudományos
ismeretek iránt, hétköznapi emberek, fiatalok, gyerekek, családok,
akik szeretik a kihívásokat és szeretnék kipróbálni magukat.
Közvetlen elérés 3000—4000 fô, de közvetve 150 000 fô.
 Tudományos szakembereket, akiknek a munkája kapcsolódik
a kutatásokhoz
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.

MIÉRT JÓ A RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA A SZPONZORNAK?
 Mert a rendezvény támogatásával a természet-és társadalomtudomány
fejlôdését szolgáló tevékenység mellé áll.
 Mert a rendezvényen személyes kontaktus alakul ki
több mint 3 ezer potenciális ügyféllel/vásárlóval.
 Mert a program támogatásával erôsíti a társadalmi felelôsségvállalás iránti
elkötelezettségét, ezzel pozitív értékeket mutatva saját célcsoportjának/ügyfélkörének.
 Mert a rendezvény aktivitásai és programjai adatgyûjtés lehetôséget
biztosítanak.

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.

A 2013. ÉVI FELFEDEZÔK NAPJA SZÁMOKBAN
Látogatók száma a rendezvényen:
Egyéni látogatók száma a rendezvény
honlapján a rendezvényt megelôzô két hétben:
A rendezvény Facebook oldalán meghívott
és regisztrált látogatók száma:
Ismeretterjesztô elôadások száma:
Kiállítók száma:
7PRÓBA játékosok száma:
Az elôadások hallgatóinak száma összesen:

3500 fô
12 560
2629 fô
19
27
984 fô
1620 fô
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MIÉRT ÉRDEMES
A FÖLDGÖMBBEN HIRDETNI?
 Célcsoportunk tagjai olyan, vásárlóerôvel bíró,
stabil anyagiakkal rendelkezô emberek,
akik márkahûsége már stabil
 Olvasóink több alkalommal találkoznak
az Ön hirdetésével, ami a vásárlási döntésüket
pozitívan befolyásolja
 Hiteles és szórakoztató a tartalom
az Olvasók számára
 Költséghatékony elérés, kitûnô ár/érték arány
 Stabil elôfizetôi kör
 A célcsoportjellemzôk alapján feltétlenül
alkalmas az igényes és luxusszolgáltatások
és termékek célzott hirdetésére

Marketing- és értékesítési igazgató:
SEKOULOPOULU MÁRTA
Tel.: (30) 650-6801
marti@heiling-media.hu
HEILING MÉDIA KIADÓ KFT.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Telefon: 231-4040. Fax: 231-4045
www.afoldgomb.hu
ebolt.afoldgomb.hu

