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Köszöntelek a Média Eger világában, a kreativitás dimenziójában. A 
kulcsszavunk az együttműködés, bár önállóan is tervezünk: integrált 
kommunikációs és reklámszolgáltatásunk a koncepciótól, a tervezésen 
át, a gyártáson keresztül, az el- és kihelyezésig tart. Mutatunk is egy 
példát, mert erre a kampányra büszkék vagyunk!

Örömmel kapcsolódunk számunkra, és főként Eger városának fontos 
ügyeihez, üzenetedet szívvel-lélekkel támogatjuk, portfóliónk minden 
szereplőjével karöltve: in- és outdoor felületeken, az Egri Magazinban 
és a TV Eger műsorán. Csak ez utóbbi az NMHH 2020. szeptemberi 
tájékoztatása szerint több mint 100 ezer elérést jelent. Hogy ezekről 
bővebben olvashass, nem is szaporítom a szót. Keress minket, és egy 
kávé mellett meghódítjuk a világot! De Heves megye székhelyét és 
környékét egészen biztosan…

SCROB ANDREA
MÉDIA EGER

igazgató



OUTDOOR
FELÜLETEK

Az órásplakát a leghatékonyabb közterületi hirdetési felület. Méretéből 
adódóan az autósok, a tömegközlekedési eszközök utasai, és a 
gyalogosok sem kerülhetik el üzenetét. Mivel tábláink nagy százaléka 
Eger város ki- és bevezető útszakaszai mellet helyezkednek el, már 
egyetlen jó helyen lévő plakáttal is havonta többszázezer közlekedő 
figyelmét keltheti fel. Ez esetben alig több mint 1 forintba kerül egy 
leendő vásárló elérése. Ezzel nem lehet versenyezni!

ÓRIÁSPLAKÁT

120.000 FT + ÁFA / HÓ 

A közterületi reklámok egyik leghatékonyabb változata a citylight. 
Exkluzív megjelenést kölcsönöz, erősítve ezzel a hirdető brand-
jét, ráadásul citylight helyeink a belváros frekventált területein 
helyezkednek el.  

CITYLIGHT

50.000 FT + ÁFA  / HÓ



A hirdetőoszlopok Eger város részévé váltak, a belvárosi övezetet már 
el sem lehet nélkülük, és az általuk hatékonyan átadott üzenetek nélkül 
képzelni. Nem is akarjuk, mert nagyszerű lehetőség ez Önöknek az 
információ átadására, Eger lakosságának pedig jó alkalom arra, hogy 
rátaláljon a neki szóló rendezvényre, kulturális eseményre, termékre vagy 
szolgáltatásra.

HENGERES
HIRDETŐOSZLOP

40.000 FT + ÁFA / HÓ 

Az óriásplakát ára tartalmazza a nyomdai költségeket és a 
kihelyezést is, a hengeres hirdetőoszlop és a citylight nem. 
Mindhárom outdoor felület esetében örömmel működünk 
közre a kreatív koncepció elkészítésében. 



EGRI MAGAZIN / 1

A MÉDIA EGER KFT. INGYENES KIADVÁNYA
13. ÉVF. 9. SZÁM / 2020. SZEPTEMBER

MEGÚJULT A TV EGER!
RÓLUNK, NEKÜNK

EGRI
MAGAZIN
Az EGRI MAGAZIN 2008 óta jelenik meg havonta 
30000 példányban, ingyenesen, házhoz szállítva. 
A magazin exkluzív megjelenésével és minőségi 
tartalmával kelti fel a lakosság figyelmét. Ráadásul Eger 
minden háztartásába, Felsőtárkányba, Egerszalókra 
is eljut, valamint a város fontosabb intézményeiben is 
találkozunk vele.  A 32 oldalas kiadvány a város fontos 
eseményeiről szóló beszámolóival, közéleti tartalmakkal, 
programelőzetesekkel, riportokkal, hírekkel szolgál az 
olvasók számára. Patinája meggyőző, tartalma hiteles. 
Érdemes az EM márkaüzenetéhez csatlakozni, mert ezen 
értékek is hirdetéséhez adódnak.



MÉRET
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A1 200 285

A2 98 285

A7 46 140

A11 36 68

A12 46 56

A3 63 285

A4 98 140

A9 57 68

A5 77 140

A6 98 116

A10 46 68

ÁLLÓ

Azonosító Szélesség
(milliméterben)

Magasság
(milliméterben)

F2 200 140

F7 98 68

F3 200 92

F8 77 68

F4 200 68

F9 98 43

F13 46 31

F5 132 68

F10 98 31

F14 46 19

FEKVŐ

Azonosító Szélesség
(milliméterben)

Magasság
(milliméterben)

260.000 330.200

130.000 165.100

32.500 41.275

13.000 16.510

86.700 110.109

26.000 33.020

65.000 82.550

21.700 27.559

8.450 10.732

52.000 66.040

16.250 20.638

5.200 6.604

LISTAÁR (forintban)

Nettó Bruttó

ÁRLISTA



TELEVÍZIÓ DIGINFÓ elnevezésű képújságunk lehetőséget biztosít álló, szöveges 
hirdetés és mozgó reklámfilm sugárzására egyaránt. Képújságunkban 
az adott oldalak a főműsoridőn túl – feltöltöttségtől függően – 
20-25 percenként kerülnek újra képernyőre, így naponta minimum 
15-20 alkalommal láthatók. A képújságban elhelyezett, jól szerkesztett 
hirdetések az átkattintások során is kiemelkedő nézettséget érnek el 
– innen pedig már csak a reklám mondanivalóján és képi megoldásán 
múlik a siker, legyen szó egy intézmény tájékoztatásáról, nyitvatartási 
rendjéről, vagy egy ingatlant, gépjárművet értékesítő lakossági 
hirdetésről. 

KÉPÚJSÁG

KÉPÚJSÁGHIRDETÉSEK ÁRAI

LAKOSSÁGI HIRDETÉS

 Készítési költség: 2000 Ft + ÁFA

  Megjelenés: 1000 Ft + ÁFA / nap

KÖZÜLETI HIRDETÉS

 Készítési költség: 5000 Ft + ÁFA

  Megjelenés: 3500 Ft + ÁFA / nap



REKLÁMSPOT SUGÁRZÁSA 
Reklámfilmet egyedi felmérése alapján, egyedi árajánlattal készítünk 
ügyfeleink számára.

Reklámspot sugárzása:   900 Ft + ÁFA / másodperc

SZPONZORÁLT STÚDIÓBESZÉLGETÉS
8–10 perces stúdióbeszélgetés:  50.000 Ft + ÁFA

AZ ÁR TARTALMAZZA AZ ISMÉTLÉST IS.

PR RIPORT KÉSZÍTÉSE ÉS SUGÁRZÁSA
A készítési költség magában foglalja a reklámriport adásba tételét 
főműsoridőben és az ismétlés során.

     75.000 Ft + ÁFA

REFERENCIAFILM, DOKUMENTUM- VAGY 
PORTRÉFILM KÉSZÍTÉSE
    Bevezető áron: 300.000 Ft + ÁFA-tól



TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK, 
EGYEDI ÁRAJÁNLAT ALAPJÁN:

Tematizált adás 
helyszínről/rendezvényről 

sugározva

Eseményrögzítés 
(egy vagy több kamerával, 

közvetítőkocsival)

Sportesemények rögzítése, 
igény esetén utómunkával, 

kommentátorral

Műsortámogatói 
szponzor-felület



PÁL KATALIN 
marketing munkatárs

info@mediaeger.hu 
+36 30 238 9383

Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft.
3300 Eger, Törvényház u. 15. 

(+36 36) 419 999
tveger@tveger.hu 
www.tveger.hu

mediaeger@mediaeger.hu 
www.mediaeger.hu

Forduljon hozzánk bizalommal, 
kérjen időpontot személyes konzultációra.


