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email: hirdetes@megsz.hu

Nekünk fontosak a hirdetőink!

Ezért a lapot 4000 aktív tervező, kivitelező, üzemeltető,
kereskedő szakembernek és vállalkozónak postázzuk –
sokszáz épületgépész mérnökkamarai tagnak, valamint
MÉGSZ-, Gázközösség- és HKVSZ-tagoknak továbbá 300
olyan személynek is, akik a szakma jelentős vezetői
pozícióiban dolgoznak.

Hiteles példányszám, átlátható terjesztés!

A nyomdai és terjesztési számláinkat megismertetjük a
hirdetőinkkel.

Fontosak az olvasók!

Sok szakmai témát érintünk a lapban, és törekszünk a
gyakorlatias, újdonságokat bemutató tartalmak közlé-
sére. Szeretünk olvasott, érthető, népszerű lapot szer-
keszteni!

1. szám: március 30., Construma-Reneo melléklettel
2. szám: május 10., Klíma- és légtechnikai melléklettel
3. szám: június 20., Megújuló energia melléklettel
4. szám: szeptember 10., Fűtőberendezések és fűtési

rendszerek melléklettel
5. szám: október 20., Energiahatékonyság és komfort

melléklettel
6. szám: november 30., Korszerű ivóvízrendszerek és

szennyvíztechnológiák mellék-
lettel

A lapszámok és mellékletek megjelenési időpontjai:

1/3

oldal
kifutó

75x

307 mm

1/4 oldal
180x58 mm

kifutó 215x84 mm

1/4 oldal
88x120mm

149.000 Ft 179.000 Ft

379.000 Ft
Az árak nettó árak!
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20% kedvezmény pártoló tagjaink számára
20% mennyiségi kedvezmény 1.000.000 Ft
feletti megrendelés esetén
10% határidőkedvezmény 2019. november
15-ig történő megrendelés esetén
A mennyiségi és a határidőkedvezmény nem
összevonható.

50% felár belső borító vagy speciális elhelyezés esetén
100% felár hátsó borítóhirdetés esetén
200% felár az 1/4 oldalas címoldalhirdetés esetén

ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKLAP FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEKHIRDETÉSI ÁRAK ÉS MÉRETEK
Kedvezmények

Felárak

Bozsó Béla,
főszerkesztő

Tel.: 30/866 7883
email: bozso@megsz.hu



Médiák, eszközök, árakMÉGSZ online médiaajánlat 2020 Médiák, árak

.hu
A Magyar Épületgépészek Szövetségének weboldala

Az Épületgépész.hu különleges, mert tartalmazza:

•az Épületgépész szaklapban megjelent cikkeket,
•a szakma friss híreit, a vezető gyártók termékinfor-

mációit,
•épületgépész cégek vezetőivel készített interjúkat,
•a szakma rendezvényeiről készített beszámolókat,
•állásajánlatokat, rendezvénynaptárat.

A naprakész és érdekes tartalmainkat tematikus rova-
tokban (hírek, épületgépészet, termékújdonságok,
megújuló energia, klíma- és légtechnika, vállalkozás)
jelenítjük meg, és az olvasóknak a MÉGSZ-hírlevélben
rendszeresen ajánljuk ezeket!

ÉPÜLETGÉPÉSZ.HU SZAKPORTÁL

Az Épületgépész.hu kiváló reklámeszköz online kam-
pányokban hiszen frissességével, gyorsaságával és
információbőségével, a szakma teljes spektrumát
átfogva, kiváló lehetőséget nyújt az aktív épületgépészek
elérésére.

banner hirdetési ár: 99.000 Ft + áfa/hó
(330x350 pixel)

MÉGSZ-HÍRLEVÉL

MÉGSZ-hírlevél az ideális reklámeszköz

A MÉGSZ-hírlevél több mint 8.000 emailcímre juttat el
hasznos híreket, termékinformációkat az épületgépész
tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára.
Kéthetente jelentkezik, friss, naprakész, a hirdetők
számára pontosan időzíthető, növeli honlapjuk
forgalmát, tartalmaik ismertségét, vevőik számát.
Pártoló tagjaink számára évente 12 alkalommal
ingyenes a megjelenés a MÉGSZ-hírlevélben.

Kampányban is kiváló

Használja a hírlevelet akár kampányszerűen is egy-egy
termék, szolgáltatás piaci bevezetéséhez!
Kevés olyan médium van a hirdetési kínálatban, amely
több mint 8.000 aktív épületgépész szakemberhez jut el.

Hír, termékhír vagy banner megjelentetése
30.000 Ft + áfa/alkalom

Hirdetési díjak

Kárpáti Zoltán,
hirdetési vezető

Tel.: 70/206 3631
email: hirdetes@megsz.hu

az oldal célcsoportja: aktív épületgépészek

Hirdetési árak:

Tervezzen velünk,
kérjen komplex ajánlatot!

Tervezzen velünk, kérjen komplex ajánlatot most!

Kárpáti Zoltán,
hirdetési vezető

Tel.: 70/206 3631
email: hirdetes@megsz.hu


