
A ma ga zin pro fil ja: Megmagyarázatlan je len sé gek, ufókutatás, tértechnológia, pa ra pszi cho ló gia, ok kul -
tiz mus, ter mé sze tes élet mód és a nap ja ink ban egy re idõ sze rûbb kör nye zet kí mé lõ
sza bad ener gia ku ta tá sa.

Tar tal ma: A ma ga zin té ma vá lasz tá sa a fentieken kívül ki ter jed a tu do mány, a tech ni ka – szá -
mí tó gép, ûr ku ta tás, or vos tu do mány stb. – új don sá ga i ra is, szí nes, ol vas má nyos
mó don. Köz li az ol va sók ál tal ész lelt je len sé gek kel kap cso la tos írá so kat, beküldött
fotókat. Továbbá az ol va sók többsége aktívan  ér dek lõ dik az élet vi tel lel, ter mé szet -
gyógy ászat tal, min den na pi élet tel ös  sze füg gõ cik ke k, is mert sze mé lyi sé gek kel,
sztá rok kal készült exk lu zív in ter jú k, va la mint a meg ma gya rá zat lan je len sé gek kel,
pa ra pszi cho ló gi á val, ezo te ri ká val kap cso la tos írá so k iránt.

Megjelenés: H avonta
For má tum:
Ter je de lem:
Ter jesz tés:

A/4 szí nes (205x297 mm)
36 ol dal, irkafûzött
Belföldön or szá gos há ló zat ban, kül föld ön Szlo vá kia és Ro má nia ma gyar lak ta te rü -
le te in.

Cél cso port: 
Azok az ol va sók, akik ér dek lõd nek a
meg ma gya rá zat lan je len sé gek, a jö -
võ- és ûr ku ta tás, a pa ra pszi cho ló gia,
az ezoterika és a ter mé szet gyógy á -
szat iránt.

Ol va só kö zön ség: 70 000 fõ 
A 15–55 év kö zöt ti korosztály. Az ol va -
sók 48%-át fér fi ak, 52%-át höl gyek al -
kot ják. A fér fi ak 34%-a egye te met, fõ -
is ko lát vég zett, a nõk 58%-a kö zép is -
ko lai vég zett sé gû. A 15–30 éves kor -
osz tály 32%, a 30–50 kö zöt ti ek 47%,
míg az 50 éven fe lü li ek ará nya 21%.

Az olvasói kör szélesítése érdekében
a magazin digitális formában is le tölt -
he tő. A digitális forma esetében lehe -
tő ség van további hirdetői informá -
ciók, képek, kisfilmek elhelyezésére,
bemutatására, a partner cég hon lap -
jára történő átirányításra.

Tisztelt Partnerünk!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt a Kornétás Kiadó gondozásában megjelenõ magazinokban  
– kedvezõ árakon – elhelyezhetõ hirdetések lehetõségeirõl.
A kiadó két magazint jelentet meg, melyek közül ezúton az Ufómagazint ajánljuk szíves figyelmébe.

MEGMAGYARÁZATLAN
JELENSÉGEK,

TÉRTECHNOLÓGIA,
PARAPSZICHOLÓGIA,

JÖVŐ- ÉS ŰRKUTATÁS

Közép- és Kelet-Európa 
egyetlen 

és nagyon népszerû 
ufós szaklapja.

Magazinunk
online módon is

olvasható!
www.dimag.hu



AZ UFÓMAGAZIN HIR DE TÉ SI TA RI FÁI

For má tum Ár (E Ft-ban) Tí pus Hir de tés mé re te
1/1 200 ki fu tó 210x307 mm
1/1 200 tü kör 182x249 mm

oldalpár 350 ki fu tó 420x307 mm
2x1/1 350 tü kör 2x182x249 mm

1/2 tükör 120 fekvõ 182x120 mm
1/2 tükör 120 ál ló 89x249 mm
1/3 tükör 90 álló 58x249 mm
1/3 tükör 90 fekvõ 182x80 mm
1/4 tükör 70 ál ló 89x120 mm
1/4 tükör 70 fekvõ 182x57 mm
1/6 tükör 50 tü kör 89x80 mm
1/8 tükör 40 fekvõ 89x57 mm
1/8 tükör 40 fekvõ 182x26 mm
1/8 tükör 40 ál ló 42,5x120 mm

1/16 20 tü kör 42,5x57 mm
1/32 10 tü kör 42,5x26 mm

KORNÉTÁS KIADÓ – 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/D
Szerkesztõség  tel.: 36 1  239-0146; e-mail: titkarsag@kornetas.hu
 Hirdetésfelvétel  tel.: 36 359-1964; e-mail: hirdetes
Grafikai stúdió tel.: 239-0146; e-mail: grafika@kornetas.hu

Tisztelt Partnerünk!
Hirdetései és egyéb kiadványai elkészítéséhez vegye igénybe grafikai stúdiónk magas színvonalú
szolgáltatásait. Megszerkesztett hir de té sét digitális formában ( - n vagy e-mailben) is eljuttathatja 
a kiadó címére, legalább 250 dpi fel bon tás ban JPG, TIF, EPS vagy PDF for má tum ban. 
Az így beérkezett anyagok is nyomdakésznek minõsülnek.

Fel árak
Bo rí tó II. és III. + 20%
Bo rí tó IV. + 40%
Tech ni kai költ ség + 10%
PR-cikk + 10%
Be hú zás (20 gr-ig) 20 Ft/db

Ked vez mé nyek
3  meg je le nés – 5%
6  meg je le nés – 10%
12 meg je le nés – 20%

Lap csa lá don be lü li ked vez mé nyek
Két lap ban egyszerre – 10%

Anyagleadási határidõk

Nyomdakész anyag leadása: megjelenés elõtt 2 héttel!
Nem nyomdakész anyag leadása: megjelenés elõtt 4 héttel!
Lemondási és módosítási határidõ: megjelenés elõtt 3 héttel!

Nyomtatás:  íves
Rácssûrûség: 54 (133 lpi)

A ked vez mények igénybevétele
Lap csa lá don be lül, azonos idõben vagy 
egy adott lapban egy mást kö ve tõ meg je le nés re ér ten dõ.
A ked vez mé nyek meg ren de lés kor tör té nõ számlaki egyen lí tés kor 
vagy az utol só hir de tés el szá mo lá sá nál ve he tõk igény be.

Partnerlapunk:

A feltüntetett árak  a 27% áfát nem tartalmazzák.

AZ UFÓMAGAZIN MEG JE LE NÉ SI ÜTE ME ZÉ SE
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