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A pandémia úgy tűnik visszavonulóban. A korlátozásokat folyamatosan 
feloldják. Visszatér az élet a normális kerékvágásba. Pezsegni kezd 
az ország és városunk, mint hosszú tél után a tavaszi természet. Újra 
egymásra találnak üzleti partnerek, szolgáltatók és felhasználók. Ehhez 
kívánunk segítséget nyújtani média felületeinken: az Egri Magazinban, a 
TV Eger műsorán, a hagyományos köztéri reklám eszközökön.

Minden felületünkön törekszünk arra, hogy cégünk neve egyet jelentsen 
a minőséggel és megbízhatósággal.

Egy gyümölcsöző kapcsolat kialakításához legyünk partnerek, segítsük 
és keressük egymást!

HARTMANNÉ DR. SOMOGYI KINGA 
MÉDIA EGER KFT.

ügyvezető



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

60.000 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

50.000 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. 



A MÉDIA EGER KFT. INGYENES KIADVÁNYA
14. ÉVF. 07. SZÁM / 2021. JÚLIUS

VALTER
ATTILA

AZ EGRI EGYETEMISTA
TISZTELETÉRE A PUSKÁS ARÉNA

IS RÓZSASZÍNBE ÖLTÖZÖTT

BESZÉLJENEK A TÉNYEK,
AVAGY AZ ELTELT FÉLÉV LELTÁRJA

ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ! 
ESKÜVŐI KÖRKÉP

TORDAI TERI
SZÍNMŰVÉSZNŐJÉ EGER
KÖVETKEZŐ CSILLAGA

„SZÉP VOLT, FIÚK!” 
FOCILÁZBAN ÉGVE

EGERBŐL AZ EXATLONBA 
INTERJÚ KŐVÁRI VIKTORRAL

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, 
Andornaktályára és Ostorosra is eljut, emellett a 
város fontosabb intézményeiben is találkozhatunk 
vele. A 32 oldalas kiadvány Eger 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.



BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu
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SHICK-R Kft. 3300, Eger, Kistályai út 20.   Tel: 06 36 511 980, Fax: 06 36 511 981   www.renaulteger.hu

Renault Arkana E-TECH HYBRID 145 vegyes fogyasztás l/100km: 4,9 – 5,1; CO2-kibocsátás g/km: 111 – 116. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a 
Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-
fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. 
A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. 
A képek illusztrációk.

A Renault ajánlásával renault.hu

Vár a sokoldalú SUV,
ismerd meg testközelből!

ÚJ

sokoldalúnak
születünk

RENAULT
ARKANA

Dealer Neve Kft. 
Város, Utca 12., Tel.: 0036 123 456 789  
www.dealer webcím.hu

RENAULT  
EXPRESS VAN

renault.hu

A nettó 3 799 000 Ft-os, kedvezményes indulóár új Renault Express Van Business TCe 100 verzióra vonatkozik, jogi személyek  
vásárlása esetén. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként  
eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. Részletek a Renault Márkakereskedéseknél! A kép illusztráció.

A Renault ajánlásával

Már nettó

3 799 000 Ft-tól
A kategória legszélesebb  
oldalsó raktérnyílásával

Dealer Neve Kft. 
Város, Utca 12., Tel.: 0036 123 456 789  
www.dealer webcím.hu

SZABADON LÉLEGEZVE
Beköszöntött a nyár, a hosszas bezártság után úgy tűnik fellélegezhetünk, lassan ízlel-
getjük a nehéz időszakot követő szabadságot. A focirajongókat az EB tartja lázban, 
mások már nyaralásukat tervezgetik. Városunkban is pezsegni kezdett a kulturális és 
közösségi élet, számtalan koncert, fesztivál, gasztronómiai és családi program várja 
az érdeklődőket. Minden adott, hogy feloldódhassunk, újra találkozhassunk baráta-
inkkal, szeretteinkkel, bepótoljuk az elmaradt  ünnepeket, közös élményeket. E havi 
magazinunkban  is törekedtünk  a személyes történetek, egri eredmények bemu-
tatására, a lokálpatrióta szellemiség erősítésére. Interjút olvashatnak például Valter 
Attilával, az Eszterházy Károly Egyetem hallgatójával, aki a Giro d'Italia olasz körver-
senyen az élen álló bringásnak járó rózsaszín trikóban tekerhetett.  Beszélgetünk 
Tordai Teri Kossuth és Jászai Mari díjas színésznővel, aki egrinek vallja magát, hiszen 
14 éves koráig itt élt. A nagyszülőkről és  idősekről is megemlékezünk, hiszen a július 
25-i világnap őket köszönti és az esküvő előtt álló pároknak is hasznos tanácsokkal, 
ötletekkel szolgálunk. Olvassák, lapozzák magazinunkat minél gyakrabban, ehhez 
kívánok jó egészséget, nyugodt pihenést!  

Hartmanné dr. Somogyi Kinga 
főszerkesztő

BESZÉLJENEK A TÉNYEK! 
INTERJÚ MIRKÓCZKI ÁDÁM
POLGÁRMESTERREL 6-7.

HATÁR A CSILLAGOS ÉG! 

24.

INTERJÚ KŐVÁRI VIKTORRAL

41. KALÁKA FESZTIVÁL
A TAVALYI KÉNYSZERSZÜNET UTÁN IDÉN SIKERREL ZÁRT A PROGRAM

Bár a pandémia miatt a tavalyi fesztivál 
elmaradt, GRYLLUS DÁNIEL, a rendezvény 
egyik ötletadója nem kesergett, ugyanolyan 
lelkesedéssel és bizalommal vágott bele a 
szervezésbe, mint korábban. Idén június 
24-e és 27-e között az Érsekkertbe várták a 
közönséget.

Nem tartottak attól, hogy a pandémia hatással lesz a 
fesztiválra?
Két évvel ezelőtt volt a Kaláka 50 éves jubileuma, és 
akkor volt 40 éves a fesztivál. Emlékszem, tervezgettük 
a következő évi programokat, de az élet felülírta a 
terveinket. Viszont idén már nem volt bennünk aggoda-
lom, bíztunk abban, hogy a közönség vár minket, és így 
is lett. 

Két évvel ezelőtt az Egerben történő felújítások 
miatt került az Érsekkertbe a fesztivál, idén viszont 
már Önök választották ezt a helyszínt a rendezvény 
otthonaként.
Igen, nagyon megszerettük az itteni környezetet, a 
sok zöldet, valahogy visszaidézi a kezdeti fesztiváljaink 
hangulatát, másrészt a közönségtől is azt a visszajelzést 
kaptuk, hogy ez a legjobb helyszíne a programnak. 
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eger, dobó tér

2021.07.21-25.

3 fesztivál

egy időpontban

szerezz
like érmét

VINO
S Z E N V E D É LY 1 O O O É V E

2021.07.21–25.
szerda / csütörtök / péntek / szombat / vasárnap

eger, dobór tér

Ma már nagyon sokféle zenei műfaj 
találkozik egymással a fesztiválon. 
Miért volt szükség a műfaji nyitásra?
1980-ban, amikor elkezdtük, még fesz-
tivált szervezni is nagyon különleges 
dolognak számított, amely egy idő 
után fellendült Magyarországon, és a 
folkfesztiválokból is egyre több lett… 
Úgy éreztük, mást kell adnunk. Sokféle 
stílust szerettünk volna felvonultatni, 
hiszen a zenekar is sokféle stílust képvi-
sel, kicsit jazzes, kicsit sanzonos, vagy 
éppen latin-amerikai, balkáni… Innentől 
kezdve olyan zenekarokat kerestünk, 
akik ezeket a stílusokat képviselik. Így 
fért meg egymás mellett idén is a Hot 
Jazz Band, Palya Bea, a Misztrál, a Besh O 
Drom, vagy épp Ferenczi György vagy a 
Magna Cum Laude. 

A koncerteken kívül vannak külső 
helyszíneken zajló, visszatérő 
programok. Milyen témákra fókuszál-
tak idén? 
Már hagyományosan minden fesztivált 

verskoncerttel kezdünk. Az volt az 
eredeti terv két évvel ezelőtt, hogy 
Kányádi Sanyi bácsit köszöntjük majd 
90. születésnapján, de sajnos ezt már 
nem élhette meg. Az ő emlékére 
hoztunk létre egy előadást Bogdán Zsolt 
kolozsvári színész közreműködésével, 
melyet most Felsőtárkányban látha-
tott a közönség. Minden évben teret 
adunk a képzőművészetnek, és 
állandó programunk még a templomi 
koncertünk is, melynek ezúttal a Minorita 
Templom adott otthont. A zsoltárok mai 
megfogalmazását hallhatta a közönség 
Sebestyén Márta vendégszereplésével.

Elégedett?
Mindenképp… Kicsit talán kevesebben 
látogattak el a fesztiválra, mint tavaly-
előtt, de ez valószínűleg a járvány miatti 
aggodalmaknak tudható be. És az is igaz, 
hogy meg kellett küzdenünk a hőséggel, 
vagy épp a viharral, de ez még mindig 
jobb, mintha meg se rendezhettük volna. 
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FORRÁS: FACEBOOK

SZERZŐ: VASS JUDIT

SATCHMO50
Louis Armstrong születésének 120. és halálának 
50. évfordulója alkalmából ad koncertet az Egri 
Szimfonikus Zenekar július 17-én, 20 órától a 
Márai Központban. A programról Szabó Sipos 
Máté karmestert, a zenekar művészeti vezetőjét 
kérdeztük.
A jazz történetének egyik legnagyobb és legismertebb 
alakjára emlékeznek. Milyen szempontok alapján 
válogatta a dalokat? 
Louis Armstrong rengeteg slágeréből és az általa ismertté 
vált sztenderdekből - kiváló művészvendégeinkkel 
közösen - megpróbáltuk kiválasztani azokat, melyek egy 
ilyen zenei fúzióhoz a leginkább alkalmasak. Az elmarad-
hatatlan Hello Dolly, Bicska Maxi, vagy a What a Wonder-
ful World mellett hallhatunk majd 16 ismer slágert, köztük 
az I won’t dance, a Foggy Day, a Cheek to cheek, vagy a 

Moonlight in Vermont feldolgozásait. 

Kik lépnek fel a zenekar mellett?
Satchmo és Ella Fitzgerald neve szinte 
egybeforrt, számos lemezt készítettek 
közösen. Ezért hívtuk vendégnek Pocsai 
Krisztina kiváló jazzénekesnőt, és Fekete-
Kovács Kornél trombitaművészt, a mai 
jazzélet kiemelkedő egyéniségét, hogy a 
maguk stílusában elevenítsék fel Ella és 
Louis alakját. Hozzájuk társul még egy jazz 
combo is, melynek tagjai: Baló Sámuel, 
Miskolczi Márk és Szabó Sipos Ágoston. 
A névazonosság nem véletlen… Nagyon 
örülök, és kicsit néha irigykedem is, hogy 
fiamnak a jazz lett a hivatása. Mindenkép-
pen meg kell említenem még Ott Rezső 
zeneszerző nevét is, akinek a dalok remek 
hangszerelését köszönhetjük. 

SZERZŐ: VASS JUDIT

MÉRET

1/1

1/2

1/6

1/3

1/4

1/8

1/30

1/5

1/16

A1 200 285

A2 86 285

A6 109 116

A3 52 285

A4 109 140

A8 52 140

A5A 86 140

A5B 52 210

A16 46 68

ÁLLÓ

Azonosító Szélesség
(milliméterben)

Magasság
(milliméterben)

F2 200 140

F7 119 94

F3 200 80

F4 200 68

F8 172 86

F5 150 50

F16 86 43

FEKVŐ

Azonosító Szélesség
(milliméterben)

Magasság
(milliméterben)

300.000

150.000

50.000

15.000

100.000

75.000

37.500

60.000

18.750

LISTAÁR (forintban)

Nettó

ÁRLISTA

A30 25 75 F30 2270



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: 3000 Ft + ÁFA

  Megjelenés: 1500 Ft + ÁFA / nap

KÖZÜLETI HIRDETÉS

 Készítési költség: 6000 Ft + ÁFA

  Megjelenés: 4000 Ft + ÁFA / nap



A MI TÖRTÉNETÜNK szórakoztató/közéleti magazinműsor célja, hogy 
mindenről beszámoljon, ami Egerben történik, vagy történni fog, 
legyen az kultúra, gazdaság, történelem, egészség, hitvallás, oktatás, 
környezetvédelem vagy éppen gyermeknevelés. Célunk, hogy nézőink 
amellett, hogy tájékoztatás kapnak a város és annak környékének 
életéről, kialakítsunk egyfajta lokálpatrióta büszkeséget, a városhoz 
köthető jó érzést. Közösségi élményre törekszünk műsorvezetőink, 
vendégeink és témaválasztásaink alapján, és visszajelzéseink szerint jó 
úton haladunk, ugyanis az egriek rácsodálkoznak Egerre.

SZPONZORÁLT STÚDIÓBESZÉLGETÉS

8–10 perces stúdióbeszélgetés:  60.000 Ft + ÁFA

   AZ ÁR TARTALMAZZA AZ ISMÉTLÉST IS.



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

     

90.000 Ft + ÁFA

REKLÁMSPOT SUGÁRZÁSA 

Reklámspot sugárzása:    900 Ft + ÁFA / másodperc

REFERENCIAFILM, DOKUMENTUM- VAGY 
PORTRÉFILM, REKLÁMFILM KÉSZÍTÉSE
A legnagyobb hangsúlyt cégünk a minőségre és a kreativitásra helyezi, 
hogy olyan produktumot alkossunk, amire egyaránt büszkék vagyunk.

A reklámfilm készítés egyedi felmérést igényel.    
 

350.000 Ft + ÁFA

www.mediaeger.hu/#referenciak

BANNER FELÜLETEK
A látogató a hirdetésre klikkelve azonnal ahhoz a termékinformációhoz 
jut, amit keres, tehát a figyelme nem terelődik el a konkrét célról, ezzel 
igen magas valószínűséggel ügyféllé konvertálható.

Reklámfelület elhelyezése a www.tveger.hu, illetve a 
www.egri-magazin.hu weboldalon. 

60.000 Ft + ÁFA / hét 



PÁLYÁZATI KOMMUNIKÁCIÓ
A Média Eger Kft.-nél a hagyományos 
reklámszolgáltatások mellett az évek 
során egyre nagyobb teret kapott az 
úgynevezett projektkommunikáció, 
egy-egy beruházás kötelező 
nyilvánosságához tartozó feladatok 
ellátása. Társaságunk jelentős 
tapasztalatra és kiváló referenciákra 
tett szert a nyilvánosság biztosítása 
és a rendezvényszervezés terén. A 
pályázatok sikeres elszámolásához 
kapcsolódó kommunikációs feladatok 
teljes körű elvégzését vállaljuk. 
Rendelkezünk minden olyan felülettel, 
amelyek szükségesek a kötelező 
kommunikációs elemek megjelentetéséhez. 
Bízza ránk bátran pályázata kommunikálását, 
kreatív ötletekkel, alapos dokumentációval, 
szakmai tanácsadással segítjük, hogy projektje 
sikeresen záruljon.



TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK, 
EGYEDI ÁRAJÁNLAT ALAPJÁN:

Eseményrögzítés 
(egy vagy több kamerával, 

közvetítőkocsival)

Tematizált adás 
helyszínről/rendezvényről 

sugározva

Sportesemények rögzítése, 
igény esetén utómunkával, 

kommentátorral

Műsortámogatói 
szponzor-felület



PÁL KATALIN 
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Forduljon hozzánk bizalommal, 
kérjen időpontot személyes konzultációra.

pal.katalin@mediaeger.hu 
+36 30 238 9383


