MAGYARORSZÁG
KATOLIKUS HETILAPJA

Hirdetési ajánlat 2018

Magyarország katolikus közéleti és hitéleti hetilapja.
Az Új Ember nemcsak a katolikus emberre és egyházi
életére, hanem a kapcsolatokban, közösségekben létező
emberre figyel, vele foglalkozik, a maga testi-lelki-szellemi
egységében.
Témaválasztásában nemcsak a mai világban élő Egyház,
hanem a mai világ élete foglalkoztatja a maga teljességében. Hogyan látja ma, Magyarországon és Magyarországról
egy katolikus ember a világot, embereit és eseményeit,
s e világban a maga és közösségei helyét. Hogyan vélekedik
sorsáról, miként képes megjeleníteni sajátos értékeit.
Az értékeket keresi mindenben, s igyekszik közvetíteni őket.
Lapunk „az élet kultúráját”, a testi-lelki-szellemi értelemben
egészségesebb életet szolgálja.
Új Ember: a család, a hit, a kultúra, a világ és az egyház iránt
érdeklődő ember hetilapja.

22 000 példány hetente

Az Új Ember hetente megjelenő kulturális és műsorújság
állandó melléklete. Interjúk, kritikák, cikkek a magyarországi
és nemzetközi kulturális élet aktuális témáiról.
Az irodalmi, zenei, színházi és filmes témájú írások mellett
21 tévé-, illetve rádióadó műsorával, filmes ajánlókkal.
A Mértékadó nemcsak az Új Ember, hanem a Reformátusok
Lapja mellékleteként is megjelenik.

30 000 példány hetente

A Magyar Kurír a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által alapított hírportál, 2005 óta működik a világhálón.
A magyar Egyház hírei mellett beszámolunk a külhoni
egyházmegyék, a Vatikán és a Világegyház fontos
történéseiről, eseményeiről. Teljes terjedelmében közöljük
Ferenc pápa legfontosabb beszédeinek magyar fordítását.
Interjúk, könyv- és filmajánlók, a hitélet aktuális témáival
kapcsolatos írások szintén olvashatók hírportálunkon.
A Magyar Kurír 2017-től az Új Ember hetilap, könyvek
és az Adoremus kiadója.

Naponta átlagosan 10–15 ezer önálló látogató

Az Új Ember hetilap nettó hirdetési árai • 2018
1/1
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1/4

280 x 385 mm
600 000 Ft

280 x 192 mm
250 000 Ft

139 x 385 mm
250 000 Ft

139 x 192 mm
125 000 Ft

1/8

1/16

139 x 95 mm
70 000 Ft

Footer

280 x 50 mm
90 000 Ft

1/24

68 x 95 mm
40 000 Ft

Címlapfooter

220 x 27 mm
90 000 Ft

68 x 62 mm
25 000 Ft

APRÓHIRDETÉS
Az apróhirdetés minimum tarifája
bruttó 2200 forint,
amely hét szót tartalmaz,
e fölött minden egyes szó
bruttó 280 forint.
Kedvezményünk: négy megjelenés
után az ötödik ingyenes.
Ha a hirdetést kerettel kiemelve kérik,
a keret ára bruttó 3400 forint.

A Mértékadó kulturális melléklet
nettó hirdetési árai • 2018

1/1

1/2

210 x 285 mm
300 000 Ft

194 x 134 mm
180 000 Ft

1/4

1/8

97 x 134 mm
95 000 Ft

97 x 67 mm
45 000 Ft

A Magyar Kurír katolikus hírportál
nettó hirdetési árai • 2018

Szuperbanner – 470 x 75 px

100 000 Ft/hét

Banner – 310 x 70 px

35 000 Ft/hét

Hírek alatti footer – 470 x 75 px

50 000 Ft/hét

A hirdetési kreatív elkészítése a megrendelő feladata. Elfogadott formátumok: jpg, gif.
Fehér hátterű bannert nem tudunk elfogadni.

