
A SZAKLAPRÓL

A SZIGETELŐ Magyarország első, az épületburok 
témakörön belül a víz-, hő- és hangszigetelés 
témákra fókuszáló szaklapja.
A lap küldetése, hogy megjelenésével erősödjön a szak-
ma és a kapcsolódó részszakmák társadalmi szerepe. 
Célja, hogy a magyar szakemberek első kézből kapjanak 
tájékoztatást a termék- és technológiai újdonságokról, 
fejlődési, tanulási lehetőségekről a szakképzés helyze-
téről. Első számunkban átfogó képet adunk a hazai vál-
lalkozások piaci helyzetéről, szakmai sikereiről, a képzési 
lehetőségekről. A lapban neves és elismert szakemberek 
részletezik a szakmát érintő problémákat és azok lehetsé-
ges megoldási módjait. Szó lesz jövőbemutató nemzetközi 
projektekről, továbbá bemutatunk néhány külföldön meg-
jelent technológiai újdonságot is.

LAP INFORMÁCIÓK

Terjesztés: névre szólóan postai úton, mintegy 300 szi-
getelő szakembernek (szakkivitelező, szakmérnök), MÉK 
tagoknak, építész irodáknak, szakmai kamaráknak, szak-
kereskedéseknek, szakiskoláknak, tanszékeknek, kor-
mányzati döntéshozóknak, továbbá terjesztjük az ÉMSZ 
szakmai rendezvényein is (szakmai klubok, szakmai fóru-
mok, konferenciák). 
Az első szám ingyenes. 
Példányszám: 3500 pld.

CÉLCSOPORT

A Magyarországon és a határon túl dolgozó építmény- és 
épületszigetelő szakemberek és az épületburok, kiemelten 
a víz-, hő-, hangszigetelés témákhoz kapcsolódó épí-
tőipari szakmagyakorlók, építész tervezők, felelős műszaki 
vezetők, műszaki ellenőrök, szakmai kamarák döntéshozói, 
továbbá azon hazai szakiskolák, melyek szakképzési pa-
lettáján szerepelnek az építőipari alap- és részszakmák.

MEGJELENÉS

Első szám: 2021. október
Megjelenés tervezett gyakorisága: félévente
Kiadja: ÉMSZ - Épületszigetelők, Tetőfedők,
Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

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.

A SZIGETELŐ SZAKLAP
MÉDIAAJÁNLAT ÉS HIRDETÉSI MEGRENDELŐ

Főszerkesztő: DR. KAKASY LÁSZLÓ

Felelős szerkesztő és hirdetéskezelés:
SZALAI LEVENTE
szalai.levente@emsz.hu



HIRDETÉSI FELÜLETEK ÉS LISTAÁRAK

B2 oldal
210 x 297 mm
Kifutó: 5 mm

350.000 Ft + ÁFA

B3 oldal
210 x 297 mm
Kifutó: 5 mm

350.000 Ft + ÁFA

B4 oldal
210 x 297 mm
Kifutó: 5 mm

390.000 Ft + ÁFA

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

250.000 Ft + ÁFA

Rendelés Rendelés Rendelés Rendelés

KÉP

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

150.000 Ft + ÁFA

1/2 oldal fekvő
210 x 148,5 mm

Kifutó: 5 mm
150.000 Ft + ÁFA

1/4 oldal álló
105 x 148,5 mm

Kifutó: 5 mm
95.000 Ft + ÁFA

1/4 oldal fekvő
210 x 74,25 mm

Kifutó: 5 mm
95.000 Ft + ÁFA

1 oldal PR cikk
4000 karakter

+ kép
200.000 Ft + ÁFA

Rendelés Rendelés Rendelés Rendelés Rendelés

CSOMAGAJÁNLATOK

SZÁMLÁZÁSI ADATOK LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021. 09.15.

1 oldal image + 1 oldal PR cikk 400 000 Ft + ÁFA Rendelés

2 oldal PR cikk 350 000 Ft + ÁFA Rendelés
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