MEGMAGYARÁZATLAN
JELENSÉGEK,
TÉRTECHNOLÓGIA,
PARAPSZICHOLÓGIA,
JÖVŐ- ÉS ŰRKUTATÁS
Közép- és Kelet-Európa
egyetlen
és nagyon népszerû
ufós szaklapja.

A magazin profilja: Megmagyarázatlan jelenségek, ufókutatás, tértechnológia, parapszichológia, okkultizmus, természetes életmód és a napjainkban egyre idõszerûbb környezetkímélõ
szabadenergia kutatása.
Tartalma:
A magazin témaválasztása a fentieken kívül kiterjed a tudomány, a technika – számítógép, ûrkutatás, orvostudomány stb. – újdonságaira is, színes, olvasmányos
módon. Közli az olvasók által észlelt jelenségekkel kapcsolatos írásokat, beküldött
fotókat. Továbbá az olvasók többsége aktívan érdeklõdik az életvitellel, természetgyógyászattal, mindennapi élettel összefüggõ cikkek, ismert személyiségekkel,
sztárokkal készült exkluzív interjúk, valamint a megmagyarázatlan jelenségekkel,
parapszichológiával, ezoterikával kapcsolatos írások iránt.
Megjelenés:H avonta
Formátum:
A/4 színes (205x297 mm)
36 oldal, irkafûzött
Terjedelem:
országos hálózatban, külföldön Szlovákia és Románia magyarlakta terüBelföldön
Terjesztés:
letein.
Célcsoport:
Azok az olvasók, akik érdeklõdnek a
megmagyarázatlan jelenségek, a jövõ- és ûrkutatás, a parapszichológia,
az ezoterika és a természetgyógyászat iránt.
Olvasóközönség:
70 000 fõ
A 15–55 év közötti korosztály. Az olvasók 48%-át férfiak, 52%-át hölgyek alkotják. A férfiak 34%-a egyetemet, fõiskolát végzett, a nõk 58%-a középiskolai végzettségû. A 15–30 éves korosztály 32%, a 30–50 közöttiek 47%,
míg az 50 éven felüliek aránya 21%.
Az olvasói kör szélesítése érdekében
a magazin digitális formában is letölthető. A digitális forma esetében lehetőség van további hirdetői információk, képek, kisfilmek elhelyezésére,
bemutatására, a partner cég honlapjára történő átirányításra.

Magazinunk
online módon is
olvasható!
www.dimag.hu

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.
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AZ UFÓMAGAZIN HIRDETÉSI TARIFÁI
Formátum Ár (E Ft-ban) Típus
1/1
1/1
oldalpár
2x1/1
1/2 tükör
1/2 tükör
1/3 tükör
1/3 tükör
1/4 tükör
1/4 tükör
1/6 tükör
1/8 tükör
1/8 tükör
1/8 tükör
1/16
1/32

200
200
350
350
120
120
90
90
70
70
50
40
40
40
20
10

kifutó
tükör
kifutó
tükör
fekvõ
álló
álló
fekvõ
álló
fekvõ
tükör
fekvõ
fekvõ
álló
tükör
tükör

+ 20%
+ 40%
+ 10%
+ 10%
20 Ft/db

Kedvezmények
3 megjelenés
6 megjelenés
12 megjelenés

210x307 mm
182x249 mm
420x307 mm
2x182x249 mm
182x120 mm
89x249 mm
58x249 mm
182x80 mm
89x120 mm
182x57 mm
89x80 mm
89x57 mm
182x26 mm
42,5x120 mm
42,5x57 mm
42,5x26 mm

AZ UFÓMAGAZIN MEGJELENÉSI ÜTEMEZÉSE
Megjelenési
szám

Hirdetésleadási
határidõ

Megjelenés

2022/350
2022/351
2022/352
2022/353
2022/354
2022/355
2022/356

2022.02.01.
2022.03.01.
2022.04.01.
2022.05.01.
2022.06.01.
2022.07.01.
2022.08.01.

2022/357
2022/358
2022/359
2022/360
2023/361

2022.09.01.
2022.10.01.
2022.11.01.
2022.12.01.
2023.02.01.

Anyagleadási határidõk

Felárak
Borító II. és III.
Borító IV.
Technikai költség
PR-cikk
Behúzás (20 gr-ig)

Hirdetés mérete

1/8

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 kedvezmények igénybevétele
– 5%
– 10%
– 20%

Lapcsaládon belüli kedvezmények
Két lapban egyszerre
– 10%

Lapcsaládon belül, azonos idõben vagy
egy adott lapban egymást követõ megjelenésre értendõ.
A kedvezmények megrendeléskor történõ számlakiegyenlítéskor
vagy az utolsó hirdetés elszámolásánál vehetõk igénybe.
Partnerlapunk:
A feltüntetett árak a 27% áfát nem tartalmazzák.

Tisztelt Partnerünk!
Hirdetései és egyéb kiadványai elkészítéséhez vegye igénybe grafikai stúdiónk magas színvonalú
szolgáltatásait. Megszerkesztett hirdetését digitális formában (SHQGULYH-Rn vagy e-mailben) is eljuttathatja
a kiadó címére, legalább 250 dpi felbontásban JPG, TIF, EPS vagy PDF formátumban.
Az így beérkezett anyagok is nyomdakésznek minõsülnek.
KORNÉTÁS KIADÓ – 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/D
Szerkesztõség tel.: 361 239-0146; e-mail: titkarsag@kornetas.hu
Hirdetésfelvétel tel.: 36359-1964; e-mail: hirdetes#NRUQHWDVKX
Grafikai stúdiótel.: 239-0146; e-mail: grafika@kornetas.hu

