
MÉDIAAJÁNLAT ÉS HIRDETÉSI MEGRENDELŐ

3 ÚJ HAZAI SZAKLAP EGY KIADÓTÓL

Ez a 3 szaklap jelenleg Magyarországon az egyetlen célzott elérést biztosító nyomtatott szakmai médium az épületburok/tető/homlokzat területeken tevékenykedő ács, tető-
fedő, szigetelő és bádogos szakemberek felé. A hazai szakkivitelezők és a kapcsolódó társ-szakmák képviselői felé ingyenesen, névre szóló postai küldeményben terjesztett 
szaklapok küldetése, hogy erősítsék a szakmai felkészültséget, a mesterségek presztizsét, azok társadalmi szerepét. Mindemellett kommunikációs platformként erősítik a 
társ-szakmák (tervezők, szakértők, kivitelezők, stb.) egymás közti nagyon hiányos kommunikációját. Céljuk, hogy a magyar szakemberek első kézből kapjanak tájékozta-
tást a termék- és technológiai újdonságokról, fejlődési, tanulási lehetőségekről, a szakképzés helyzetéről. 2022-től minden számban elhelyezésre kerül szakmakörkép és 
oktatási körkép című rovat is, hogy átfogó képet adjunk a hazai vállalkozások piaci helyzetéről, szakmai sikereiről és az éppen aktuális képzési lehetőségekről. A lapokban 
neves és elismert szakemberek részletezik a szakmájukat érintő problémákat és azok lehetséges megoldási módjait. Fókuszba kerülnek jövőbemutató hazai és nemzetközi 
projektek, továbbá bemutatunk számos frissen megjelent termékújdonságot, a szakemberek életét megkönnyítő tippet, technológiai trükköt is.

• Megjelenés tervezett gyakorisága laponként: évente 2 számmal,
• Példányszám: 3500 mindhárom szaklap esetében,
• 2022-ben minden lapszámunk ingyenes a feliratkozó szakemberek számára és a terjesztés költ-

ségét is a Kiadó vállalja,
• A terjesztés névre szólóan postai úton történik a feliratkozó szakembereknek valamint az alábbi 

speciális célcsoportoknak: hazai szakiskolák, melyek szakképzési palettáján szerepelnek az épí-
tőipari alap- és részszakmák, szakmérnökök, MÉK tagok, építész irodák, szakmai kamarák (az 
összes területi építész kamara, mérnöki kamara és kereskedelmi és iparkamara managementje 
és kapcsolódó tagozata), az önkormányzatok döntéshozói, szakkereskedések, egyetemi tanszé-
kek, kormányzati döntéshozók. Továbbá terjesztjük az ÉMSZ szakmai rendezvényein is: szakmai 
klubestek, szakmai fórumok, konferenciák. Az online lapozható verziót is terjesztjük a kamarákkal 
együttműködésben a honlapokon és szakmai FB csoportokon keresztül.

Az online lapozható verziók ezen a linken keresztül érhetők el:
https://emsz.hu/szaklapok/a-badogos/       https://emsz.hu/szaklapok/a-szigetelo/
Igény esetén megadott címre postázzuk az utolsó lapszámokat.

LAP INFORMÁCIÓK
Szín: 4 szín color
Tervezett oldalszám: 64 + 4 oldal
Vágott mérete: A4 (210 x 297 mm)

Image hirdetések leadása: 300 dpi CMYK PDF/TIF
5 mm-es kifutóval, vágójelek nélkül.

PR cikkek leadása: ha az ÉMSZ szerkeszti: word
doc. formátumban, 1 oldal 1 képpel cca. 3500 -
4000 leütés. Képeket jpeg-ben min. 300 dpi-s
felbontásban, a logókat vektoros formátumban
(eps, ai, vagy vektoros pdf fájlformátumban) kérjük.

Főszerkesztők:
ÁCS/TETŐFEDŐ – NEMODA FERENC
A BÁDOGOS – SZÁNTÓ LÁSZLÓ
A SZIGETELŐ - DR. KAKASY LÁSZLÓ

Felelős kiadó mindhárom lap esetében:  
SZALAI LEVENTE, szalai.levente@emsz.hu, 
30/476-7222

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

A szaklapokat az ÉMSZ Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége adja ki. Az ÉMSZ 1988 óta működő nonprofit szervezet; tagjai és 
pártoló tagjai támogatásával tartja fent magát. Küldetése, hogy felkutassa és hatékonyan alkalmazza azokat az eszközöket, melyek a lehető legjobban szolgálják a hazai 
szakma fejlődését és érdekvédelmét.

A KIADÓRÓL



HIRDETÉSI FELÜLETEK ÉS ÁRAK

B2 oldal
210 x 297 mm
Kifutó: 5 mm

B3 oldal
210 x 297 mm
Kifutó: 5 mm

B4 oldal
210 x 297 mm
Kifutó: 5 mm

1/1 belső oldal
210 x 297 mm
Kifutó: 5 mm

1/2 oldal fekvő
210 x 148,5 mm

Kifutó: 5 mm

SZÁMLÁZÁSI ADATOK

LEADÁSI HATÁRIDŐK 

Cégnév:

Dátum:

Cím:

Adószám:

Cégszerű aláírás:

Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége  |  Adószám: 19013866-2-42
1149 Budapest, Pillangó u. 16-20.  

Számlaszám: KH Bank 10201099-40265007  |  emsz@emsz.hu  |  www.emsz.hu 

1/2 oldal álló
105 x 297 mm
Kifutó: 5 mm

1 oldal PR cikk
4000 karakter

+ kép

Leadási határidő Megjelenés

ÁCS/TETŐFEDŐ 2022.02.15 március vége

ÁCS/TETŐFEDŐ 2022.08.15 szeptember vége

A BÁDOGOS 2022.03.04 március vége

A BÁDOGOS 2022.09.15 október vége

A SZIGETELŐ 2022.03.15 április vége

A SZIGETELŐ 2022.10.15 november vége

A Hirdetési Megrendelő aláírásával és megküldésével Szerződő Fél elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. A Szerződő Fél aláírásával kije-
lenti, hogy a www.emsz.hu oldalon elérhető személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatóját megismerte és elfogadja. A Szerződő Fél által 
megrendelt megjelenésekről ÉMSZ a beérkezést követően kiállítja és megküldi a számlát E-mailben vagy igény esetén postai úton. A megjelenések 
15 napos fizetési határidővel kerülnek kiszámlázásra. Az árak nem tartalmazzák az érvényes ÁFA-t.

350.000 Ft +ÁFA 350.000 Ft +ÁFA 390.000 Ft +ÁFA 250.000 Ft +ÁFA 200.000 Ft +ÁFA 
/ oldal

150.000 Ft +ÁFA 150.000 Ft +ÁFA

H I R D E T É S 1. típus 2. típus 3. típus 4. típus 5. típus 6. típus 7. típus

ÁCS/TETŐFEDŐ  2022/1.szám oldal

ÁCS/TETŐFEDŐ  2022/2.szám oldal

A BÁDOGOS  2022/1.szám oldal

A BÁDOGOS  2022/2.szám oldal

A SZIGETELŐ  2022/1.szám oldal

A SZIGETELŐ  2022/2.szám oldal

1 2 3 4 5

6 7

ÉMSZ SZAKLAP HIRDETÉSI MEGRENDELŐ Kérjük jelölje X-el a táblázatban, a rendelni kívánt hirdetést

Kapcsolattartó neve: E-mail: Telefon:


