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A Líra Könyv Zrt. bemutatása
A gazdag múltra visszatekintő, több mint huszonöt éve alapított
Líra Könyv Zrt. Magyarország egyik vezető könyvterjesztőés könyvesbolthálózata és webshopja.
A könyvesbolthálózat jelenleg kilencvenkét boltból áll. Ebből
negyvenkilenc Líra könyvesbolt és könyváruház, huszonöt Líra–Móra
üzlet, tizenöt boltot franchise partnereink működtetnek, három pedig
zenei kínálatra specializálódott bolt, amelyeket a csoportba tartozó
Rózsavölgyi és Társa, Magyarország legrégebbi zeneműkiadója
üzemeltet. A Líra és Líra–Móra boltok több mint fele bevásárlóközpontokban helyezkedik el, mint a belvárosban található Pécs Árkád, a Sió
Plaza, a Debrecen Plaza, illetve olyan külvárosi üzletközpontokban, mint
a Next Stop Székesfehérváron és Csömörön és a City Market
Dunakeszin és Soroksáron. A Líra Könyv Zrt.-hez tartozó könyvesboltok
a különböző termékek széles választékát kínálják a vásárlóknak az
átfogó könyves tematikáktól (külföldi és magyar szépirodalom, idegen
nyelvű könyvek, tankönyvek, szótárak, ismeretterjesztő könyvek stb.) át
egészen a gazdag játék és ajándék kínálatig.

Budapest Fókusz Könyváruház

Savoya Park Líra Könyvesbolt

A boltok mellett üzemelő lira.hu webshop az egyik legrégebbi és
legnagyobb webáruház a magyar piacon, amely folyamatosan lépést
tart a fellépő vásárlói igényekkel és a rohamosabban változó technikai
követelményekkel. Hogy a vásárlók kiszolgálása gyorsabb,
a webáruház kínálata pedig szélesebb lehessen, az online részleg
2018-ban egy új, nagyobb és modernebb raktárba költözött.
A Líra Könyv Zrt. nemcsak kereskedelmi, hanem kulturális szempontból
is jelentős szereplője a magyar könyvpiacnak: a Líra csoporthoz tartozik
kilenc könyvkiadó, két, kulturális eseményeknek otthont adó
rendezvényhelyszín, egy privát művészügynökség, egy print és online
formában is megjelenő programmagazin és két saját gyártású magazin.

Vásárlók átlagos eloszlása életkor szerint:

7%

53%

Vásárlók eloszlása lakhely szerint:

50 év felett

Budapest

30-50 év között

Vidék

30 év alatt

40%

Veszprém Tesco Strip Mall
Líra-Móra Könyváruház

22%

78%

Kiemelések a Líra bolthálózatban
Plakátkihelyezés1 bolton belül

5000 Ft+Áfa/plakát/hónap

Plakátkihelyezés kirakatban

15.000 Ft+Áfa/plakát/hónap

Kirakati kihelyezés

10.000 Ft+Áfa/cím/hónap

Kiemelés ajánlati piramison

10.000 Ft+Áfa/cím/hónap

Szóróanyag kihelyezése

10 Ft+Áfa/db/hónap

Wobbler kihelyezése

2000 Ft+Áfa/db/hónap

Az árak boltonként értendők!
A fenti árakra felár számolódik az alábbi kiemelt időszakokban:
április-július

október-december

+50%

+100%

Plakátkihelyezés bolton belül

A bolti felületek foglalása csak boltcsomagokban (A, B, C)
lehetséges! További részleteket a boltcsomagokról a médiaajánlat
mellékletében talál.
A promóciókhoz szükséges eszközöket (plakát, szórólap stb.)
a megrendelő gyártatja, és a promóció kezdete előtt legkésőbb
öt munkanappal beszállítja a Líra központ marketing osztályára,
ahonnan cégünk intézi a boltokba történő kiszállítást.
A grafikák tervezéséhez a Líra átadja a kötelező grafikai elemeket
a kiadónak, amit az anyagokon minden esetben a Líra által
meghatározott módon kell megjeleníteni. A nyomdai anyagok
gyártása előtt a grafika jóváhagyása szükséges.
A bolti kihelyezésekről teljes körű fotós igazolást nem vállalunk.
A promóció fizetési és technikai részleteit, illetve a résztvevő
boltok listáját a megrendelő és a Líra előzetes egyeztetés után
együttműködési megállapodás keretében rögzíti. Ezt aláírva,
szkennelve e-mailben elküldve, vagy az aláírt példányt postán
a Líra címére eljuttatva lép életbe az együttműködés.

Plakátkihelyezés kirakatban

Wobbler kihelyezése

A Líra országos bolthálózatának listáját az alábbi oldalon
tekintheti meg: https://www.lira.hu/hu/bolthalozat
Bolthálózatban történő kiemelés a berendelt mennyiségtől
függően kérhető! A példányszámokat a marketinggel történő
megállapodás előtt a beszerzéssel kell egyeztetni.

Kiemelés ajánlati piramison
A plakát mérete minden esetben B2 (50x70 cm)

Kiemelések online felületeinken
Nyitóoldali lapozó 2
•

100.000 Ft+Áfa/hét

Grafika mérete,
formátuma: 750x320 px, jpg (a
felső 60 px-en ne legyen
tartalom!)

Aloldali lapozó
•

60.000 Ft+Áfa/hét

Grafika mérete,
formátuma: 750x320 px, jpg (a
felső 60 px-en ne legyen
tartalom!)

Hírlevél 1/4 megjelenés
•

40.000 Ft+Áfa/alkalom

Grafikát nem igényel

Hírlevél banner kiemelés
•

200.000 Ft+Áfa/alkalom

Grafika mérete, formátuma:
800x341 px, jpg

Líra Könyv Facebook
online könyvbemutató
•

40.000 Ft+Áfa/alkalom

Lehetőség van moderátor
kérésére

20 000 Ft +Áfa

lira.hu skin
•
•

Nyitóoldali lapozó

350.000 Ft+Áfa/hét

Grafikát nem igényel
A kiemelt időszakban nincs rá
lehetőség

Aloldali lapozó

A fenti árakra felár számolódik
az alábbi kiemelt időszakokban:
november-december
+100%

Hírlevél 1/3 megjelenés

Skin

Átlagos kattintás-szám 400-2400 kattintás között

Hírlevél banner kiemelés

Akciós csomagok online felületekre
Nyitóoldali lapozó csomag:
•
•
•

kép vagy termék adatlap a nyitóoldali
lapozóban 2 hétig
hírlevélben egyszeri 1/4 megjelenés
Líra Facebook oldalán 1 napig első helyen
való megjelenés

Aloldali lapozó csomag:
•
•
•

240.000 Ft+Áfa

hírlevélben banner megjelenés
hírlevélben egyszeri 1/4 megjelenés
Líra Facebook oldalán 1 napig első helyen
való megjelenés

Social media csomag:
•
•
•
•

180.000 Ft+Áfa

kép vagy termék adatlap az aloldali
lapozóban egy hónapig
hírlevélben egyszeri 1/4 megjelenés
Líra Facebook oldalán 1 napig első helyen
való megjelenés

Akciós hírlevél csomag:
•
•
•

250.000 Ft+Áfa

60.000 Ft+Áfa

Online könyvbemutató
2 facebook poszt a könyvbemutató hetén
1 poszt sztorival a videós könyvbemutató napján
1 instagram poszt a könyv bemutatása céljából

A lira.hu heti törzsvásárlói hírlevelét csütörtökönként kapják meg az online rendelő és boltban vásárló
törzsvásárlóink egyaránt. Így minden héten közel 390.000 címre küldjük ki hírlevelünket.
A lira.hu weboldal jelenleg 227.000 regisztrált felhasználóval rendelkezik és naponta átlagosan 10.300
látogató keresi fel.

Líra Könyvklub Magazin
A lap profilja
A Líra Könyvklub kéthavonta megjelenő könyves lap, kulturális magazin és rendelhető könyvek katalógusa egy
kiadványban. Minden lapszámban találnak irodalmi olvasnivalót, riportokat, kulturális híreket, novellákat, tárcákat
és szórakoztató írásokat, valamint legalább 200 címet, amelyek közül a család minden tagja találhat kedvére valót.
A lap az alábbi rovatokkal várja olvasóit: Interjú, Irodalom, Könyvkritika, Könyvajánló, Tudomány, Művészet, Életmód,
Manóklub (könyvek a legkisebbeknek).
A lap célcsoportja
Elsősorban a 20 évesnél idősebb nők és férfiak, akik átlagos vagy átlag feletti jövedelemmel, közép- vagy felsőfokú
végzettséggel rendelkeznek, érdeklődnek az irodalom, a tudomány iránt, szívesen töltik el a szabadidejüket egy jó
könyv társaságában.
A lap jellemzői
Nyomott példányok száma: 50.000 db (A/4 méretben, minimum 24 színes oldallal, irkafűzve)

Terjesztési csatornák
Líra könyvesbolthálózat(átlag)

8000 példány

Direkt mail formában a Líra Könyvklub

30.000 példány

Saját ügynökhálózaton keresztül

12.000 példány

A lap megjelenik online formában is,
amit elektronikusan a teljes törzsvásárlói listára
kiküldünk, közel 300.000 címzettnek.
A lap fogyasztói ára 198 Ft, a Líra Könyvklub
tagjainak ingyenesen biztosítjuk.

Líra Könyvklub Magazin
Anyagleadás
A megjelenéshez JPG formátumú, CMYK színkódú, minimum 300 dpi felbontású képet és könyvészeti adatokat
(méret, oldalszám, kötészet, ár), valamint rövid szöveges leírást várunk.
A Líra Könyvklub megjelenésének
tervezett ütemezése 2020-ban

A hirdetések megjelenési formái és díjai

Lapszám

Lapzárta

Megjelenés

Megjelenési forma

Ár

2021/1.

február 2.

február 16.

Alap katalógus megjelenés

30.000 Ft+Áfa

2021/2.

március 17.

április 13.

Kiemelt katalógus megjelenés

50.000 Ft+Áfa

2021/3.

május 4.

június 18.

1/2 oldalas katalógus megjelenés

100.000 Ft+Áfa

2021/4.

június 18.

július 13.

1/1 oldalas katalógus megjelenés

150.000 Ft+Áfa

2021/5.

augusztus 23.

szeptember 14.

2021/6.

október 12.

november 9.

A magazin szerkesztési elveiből adódóan nem tudjuk előzetesen garantálni, hogy a megrendelt megjelenések
4 vagy 5 hasábos oldalra kerülnek, mivel ez függ a tematikai besorolástól, az adott tematikából az adott lapszámban
megjelenő könyvek darabszámától, valamint a lap esztétikai megjelenésének igényétől. Ebből adódóan az alap
megjelenés egyaránt jelenthet 1/8 és 1/10 oldal terjedelmet, a kiemelt katalógus megjelenés egyaránt jelenthet
1/4 és 1/5 oldal terjedelmet, a fél oldalas megrendelés 1/2 és 2/5 oldal terjedelmet.

1/2 oldalas
katalógus megjelenés
SZÉPIRODALOM

HVG KÖNY
RÉSZLET
VEK

Závada Pál

Wanderer

Kiemelt katalógus
megjelenés

Wanderer, a mindenkori
Vándor a régi Budaörsön,
a valaha itt élt németek
közt jár e könyv lapjain,
a budaörsi történelem
évtizedeinek és évszázadainak időrétegein utazik
keresztül egy-egy alakért,
arcért, történetért, hogy
aztán mesélhessen – valódit és költöttet is –, arra
törekedve, hogy igaz legyen. A könyvben számos
archív budaörsi felvétel
között böngészhetünk.
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Milbacher Róbert

Angyali üdvözletek
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Heather Dune Macadam

Sara Seager

Elnöki memoár
Rég várt memoárjának első kötetében az
elnök arra inspirál, hogy higgyünk a demokrácia erejében. Elmeséli valószínűtlen
útjának történetét, és megdöbbentően
személyes részletekbe enged betekintést
politikai tanulmányairól, valamint elnöksége első ciklusának ikonikus pillanatairól.

Az első auschwitzi női transzport története
1942. márciusában 999 fiatal, szlovákiai zsidó lány szállt vonatra – ők voltak Auschwitz
első lakói. Az ártatlan lányok közül alig néhányan maradtak életben. A holokauszt és
a nők történelmének megrázó epizódja,
túlélőkkel, történészekkel és szemtanúkkal
készített interjúk alapján.

Életem a Földön kívül és a Földön
A szerző a NASA elismert asztrofizikusaként
megszállottan kutat a Földön kívüli élet
jelei után távoli naprendszerekben. Míg az
ismeretlen univerzumokban otthonosan
mozog, a mindennapok problémái, sokáig
nem diagnosztizált autizmusa miatt, komoly kihívást jelentenek.
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A világegyetem legapróbb fényei
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Barack Obama

Egy ígéret földje

Mi lenne, ha nem Jézust, hanem Keresztelő
Jánost tekintenénk megváltónak? Az Angyali üdvözletek ezt a bibliai eredetű kérdést
járja körül háromféleképpen. A három nyelvi, történeti és kulturális réteg szorosan öszszefonódik a könyvben, hol megvilágítják,
hol cáfolják, hol relativizálják egymást.

Alap katalógus
megjelenés
Radnóti Miklós

Ali Smith

Valeria Luiselli

Holly Davis

Ötvös Zsuzsanna

Elisabeth Prueitt – Chad Robertson

Radnóti Miklós legjelentősebb szépprózai
műve, az Ikrek hava, 1940-ben eredetileg is
önálló kötetben jelent meg. Szülei elvesztését és költővé érését beszéli el a második
világháború kitörése előtti pillanatban. Az
idősíkokat filmszerű vágásokkal egybejátszó, a lírai és ironikus tónusokat keverő írás
a magyar irodalom kivételes remekműve.

Fordította: Mesterházi Mónika
A 32 éves Elisabeth minden héten meglátogatja a 101 éves Danielt, aki egy gondozóházban alussza át a napjait. A nő még
gyerekkorában kötött örök barátságot
idős szomszédjával, aki irodalomról, művészetről és a gondolkodás szabadságáról
mesélt neki.

Fordította: Mesterházi Mónika
Egy négytagú család elindul New Yorkból
dél felé, keresztül az Egyesült Államokon.
A férj anyagot akar gyűjteni az apacsokról szóló kutatásához, a feleség pedig a
mexikói–amerikai határon illegálisan átkelő gyerekek sorsát és történetét szeretné dokumentálni.

Erjesztett ételek és italok
több mint 100 recepttel
Az erjesztéssel készült ételek és italok jótékony hatásaik mellett új ízekkel is gazdagítják étrendünket. Holly Davis séf több mint
negyven éve kutatja, műveli és oktatja a fermentálást. Nagy sikerű könyve a fermentálás világának leghasznosabb útmutatója.

30 klasszikus kreatívan
Dobostorta, mákos guba, hókifli – mindenki ismeri őket, és kellemes emlékeket
idéznek fel. A nagymama pihepuha mézes
krémese; a kókuszkocka, amelyet kisgyerekként boldogan mártogattunk csokiba…
A szerző klasszikus recepteket alakít át a
mai ízlésnek megfelelően.

Péksütemények és desszertek
a világ leghíresebb pékségéből
A San Franciscó-i pékség fantasztikus receptjeit követve a legkedveltebb péksütemények mellett piték, aprósütemények,
ünnepi desszertek előállításának titkait leshetjük el. A könyv több mint 120 recept bemutatása mellett megtanítja az alapokat is.

Ikrek hava
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Elveszett gyerekek archívuma
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Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Fermentálás
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Régi receptek, mai desszertek
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Tartine
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Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

1/1 oldalas
katalógus megjelenés

(1) 33 77 333

Líra Könyvklub Magazin Extra
A Líra Könyvklub magazin 3. száma a HVG lapszámába, az előfizetői példányokba behúzva jelenik meg (kb. 24000 db.)
A behúzás mellett 4.000 db kerül könyvesboltjainkba.
A hirdetések megjelenési formái és díjai

Megjelenési forma

Ár

Alap katalógus megjelenés

50.000 Ft+Áfa

Kiemelt katalógus megjelenés

80.000 Ft+Áfa

1/2 oldalas katalógus megjelenés

180.000 Ft+Áfa

1/1 oldalas katalógus megjelenés

250.000 Ft+Áfa

PR cikk*

150.000 Ft+Áfa

*A PR cikket minden esetben a megrendelő
bocsájtja a szerkesztőség rendelkezésére.

Kiemelt katalógus
megjelenés

1/2 oldalas
katalógus megjelenés

ATÓ IRODALOM

szágosan a Líra, valamint a Líra – Móra
és a lira.hu könyváruházban

Nicholas Sparks

Visszatérés
Fordította: Pejkov Boján

Clare Pooley

Őszinte szavak
Julian Jessop, a hetvenes éveiben járó különc művész úgy hiszi, hogy a legtöbb
ember nem igazán őszinte sem egymással,
sem önmagával. Az idős férfi belefáradt
már, hogy mások elől rejtegesse mélységes
magányát. Egy napon úgy határoz, leírja az
igazságot a saját életéről egy zöld jegyzetfüzetbe, és otthagyja azt egy kávézóban…

Amikor egy afganisztáni
bevetés során megsérül
Trevor Benson katonai
orvos, kénytelen hazatérni
a nagyapja által ráhagyott házba. Nemsokára
találkozik a gyönyörű, ám
titokzatos rendőrnővel,
Natalie-vel, és beleszeret.
Miközben a kertben felállított kaptárokat gondozza,
Trevor megismerkedik
a közelben lakó kamasz
lánnyal, Callie-vel. A lány
sorsa tragikus fordulatot
vesz, ami miatt Natalie-nek
és Trevornak versenyt
kell futnia az idővel, hogy
megtalálják Callie családját.

SZÉPIRODALOM

VERSEK

Bolti ár: 3990 Ft

Bolti ár: 3690 Ft

Rakovszky Zsuzsa

Kállay Eszter

Frank O’Hara

Válogatott versek
A kiváló költőt, írót és műfordítót, Rakovszky
Zsuzsát 70. születésnapja alkalmából arra
kértük, válogassa ki életművéből a legkedvesebb verseit. Az Állapotváltozások miközben felvonultatja kedves témáit és figuráit,
egyszerre mutatja e hatalmas költészet változásait és állandóságát.

Utazások és mozdulatlanságok, ismerős
idegen nyelvek és ismeretlen hallgatások
váltakoznak a kötet lapjain. Kállay Eszter
1994-ben született Budapesten, a bécsi
Képzőművészeti Akadémia hallgatója. Versei, esszéi és kritikái magyar és nemzetközi
folyóiratokban jelentek meg. Szociális munkásként dolgozik.

Fordította: Gerevich András és Krusovszky Dénes
Frank O’Hara a 20. század második felének
egyik legnagyobb hatású amerikai költője.
Rövid pályafutása New Yorkhoz kötődik,
ahol az utolsó avantgárdként emlegetett
csoport, a New York-i költői iskola emblematikus szerzője volt. Versei egyszerűek, de
mindig meglepően sűrűek és letisztultak.

Bolti ár: 3499 Ft

Bolti ár: 1999 Ft

Bolti ár: 2699 Ft

Száz vers

Gál Hunor

Bertók László

Állapotváltozások

Kimberley Freeman

Pataki Éva

Danyiil Turovszkij

Egy németországi faluban a fiatal Ellie operaénekesi karrierről álmodik. Nagyravágyó
tervei rengeteg csalódást hoznak számára.
Londonban a tinédzser Angie Penny Bright
néven a popszínpadok ünnepelt kedvence
lesz, míg a drog foglyává nem válik. Mindkettejük élete szorosan összefonódik egy
zenei producer ambiciózus terveivel.

A változás regénye
Főhősünk maga is karanténba szorul, ahogy
az egész ország. Hogy lehet ezt átélni, túlélni és mindeközben megőrizni a józan észt
és a humort? Ennek az elbeszélésére tesz
kísérletet Pataki Éva sorozatának harmadik
része, a Nagymama vesztegzár alatt.

Így lettek lázadókból Putyin katonái
A szerző a népszerű orosz internetes hírportál, a Medúza újságírója. Könyvében azoknak
a szovjet gyerekeknek a történetét meséli el,
akik kamaszkorukban az utolsó pénzükből
vették meg a népszerű Hekker című folyóiratot, felnőve pedig milliókat keresnek azzal,
hogy különböző weboldalakat törnek fel.

Bolti ár: 4499 Ft

Bolti ár: 3990 Ft

Bolti ár: 4499 Ft

Duett

Nagymama vesztegzár alatt

Kéz a levegőben

Töprengések vészhelyzetben

Orosz hekkerek

A kötetek megvásárolhatók országosan a Líra, valamint a Líra – Móra
könyvesboltokban és a lira.hu könyváruházban
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Alap katalógus
megjelenés

A kötetek megvásárolhatók országosan a Líra, valamint a Líra – Móra
könyvesboltokban és a lira.hu könyváruházban

Együtt forog

Összeállította Szerb Antal
Görög, latin, angol, francia, német, olasz
válogatott költemények eredeti szövege
és magyar fordítása – Szerb Antal összeállításában. Nosztalgiák és sorsok hullámoznak, éjszakák és bánatok pillanatai válnak
maradandóvá. Magányosok és szeretők,

Kartonfless

istenek és halandók adnak itt randevút
egymásnak.

A legújabb Petri-díjas, Gál Hunor első verseskötetében az élet legnagyobb kérdését:
a halált, annak módozatait, tabuit, a társadalomra gyakorolt hatását járja körül. A kartonfless cím, a magyar szlengben mostanra
meglehetősen elterjedt szó, a füves cigaretta utolsó placebo szívását jelenti.

(Firkák a szalmaszálra 2)
Bertók László utolsó, befejezett kötete az
Együtt forog, benne összesen 243 darab
firkával. Kétsoros megfigyelések, reflexiók,
leírások, lételméleti tréfák egyetlen rím
akkordjában. A kötet – akár egy lírai napló –
a betegség, az öregség, a közérzet és a közélet gondolati-érzelmi gyűrűjében született.

Bolti ár: 3999 Ft

Bolti ár: 2699 Ft

Bolti ár: 2499 Ft

A kötetek megvásárolhatók országosan a Líra, valamint a Líra – Móra
könyvesboltokban és a lira.hu könyváruházban

konyvklub HVG behuzas.indd 11
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InfoRádió
60 másodperces reklámszpot megjelenését kínáljuk, melyben a kiadó neve is elhangzik.

Műsorhelyek ára

30.000 Ft+Áfa

A hirdetéshez szükséges 2 db támpéldány a kötetből, ismertető a könyvről vagy a hozzá kapcsolódó programról,
dedikálásról, az elhangozni kívánt fontosabb információk pontokba szedve. Szükség van továbbá beszélgetőpartner
elérhetőségére (telefonos interjú a szerzővel, fordítóval, szerkesztővel vagy a kiadó munkatársaival).
Az InfoRádió napi hallgatottsága teljes népesség körében 73 ezer fő. Hetente 153 ezer, 15 évnél idősebb személy
hallgatja az InfoRádiót. Az InfoRádió hallgatói jellemzően döntéshozók és véleményformálók, az átlagnál magasabb
vásárlóerővel rendelkeznek.
Sugárzás időpontja
Keddenként

Péntekenként

Reggel 8:28-kor
Ismétlés: azon a héten szerdán
17:58-kor és csütörtökön 16:58-kor

Reggel 8.58-kor
Ismétlés: következő hét hétfőn
18:58 és szerdán 16:28-kor

A műsorhely ára a két ismétlést is tartalmazza!

3 x 1 db 60 másodperces reklámszpot, amely ismertető és programajánló reklámhirdetés egyben.

Fidelio magazin
A médiapiac legmeghatározóbb ingyenes kulturális kiadványa, amely egyedülálló lehetőséget biztosít a kulturális
események és termékek iránt érdeklődő, igényes célközönség megszólítására.
2017 decemberétől új tulajdonosi felállásban, a Programmagazin Kiadó Kft. gondozásában jelenik meg a kiadvány.
2018 óta megemelt példányszámmal igyekszünk kielégíteni a lap iránt tanúsított egyre növekvő érdeklődést.
A programmagazin terjesztési hálózata országosan lefedett, ami garantálja, hogy partnereink és hirdetőink még
hatékonyabban eljuttathassák üzeneteiket a budapesti kultúrafogyasztókon kívül az agglomerációban, illetve a
vidéken élőkhöz is.
Technikai adatok
Formátum, kivitel: álló A5 (145x210 mm), irkafűzött Terjedelem: 64-112 színes oldal. Példányszám: 35-50 ezer darab.
Papír, nyomás: 57 g Satin, 4+4szín, rotációs nyomás.
Terjesztés: több, mint 400 terjesztési ponton terjesztett (kulturális központok, színházak, kávézók, jegyirodák stb.)
ingyenesen elvihető havi magazin.

Formátum

Listaár

1/1oldal
1/2 oldal (álló és fekvő )*
1/3 oldal (álló és fekvő)
1/4 oldal (álló és fekvő)
2/1 oldal
Címlaplogó**
Címoldal (B1)
B2 (első belső borító)
B3 (hátsó belső borító)
B4 (hátoldal)

740.000 Ft
410.000 Ft
300.000 Ft
220.000 Ft
1.190.000 Ft
225.000 Ft
1.540.000 Ft
1.050.000 Ft
890.000 Ft
1.200.000 Ft

Formátum

Méret

1/1oldal
1/2 oldal (álló és fekvő )*
1/3 oldal (álló és fekvő)
1/4 oldal (álló és fekvő)
2/1 oldal
Címlaplogó**
Címoldal (B1)
B2 (első belső borító)
B3 (hátsó belső borító)
B4 (hátoldal)

1/1(B2,B3,B4) 145x210 mm (vágott)
1/2: 127x86 mm (fekvő), 62x190 mm (álló)
1/3: 127x58 mm (fekvő), 40x190 mm (álló)
1/4: 127x44 mm (fekvő), 62x86 mm (álló
vektoros logó leadása szükséges
145x160 mm (vágott) 165x180 mm (kifutó)
1/1(B2,B3,B4) 145x210 mm (vágott)
1/1(B2,B3,B4) 145x210 mm (vágott)
1/1 (B2,B3,B4) 145x210 mm (vágott)

- A leadott anyagok a vágott méreten belül a vágástól számított 3 mm-en ne tartalmazzanak lényegi grafikai,
vagy szöveges információt.
- Az 5 mm-es kifutóban ne legyen technikai jelölés.
- Formátum: minimum 300 dpi, CMYK composite PDF, JPG, TIF.
- Ink limit: maximum 300%.

*Az ½ álló formátum csak a Színház rovatban elérhető. Az egyéb rovatokban ½ fekvő hirdetés rendelhető.
Elhelyezési felár +20%! Formátumok: PDF, TIFF, JPG, EPS

Fidelio.hu
A Fidelio.hu az elmúlt másfél évtized alatt Magyarország leglátogatottabb kulturális médiumává vált*.
Véleményformáló orgánum, amely az egyik legátfogóbb módon képes lefedni a hazai és nemzetközi kulturális élet
valamennyi területét. Az internetes portál naprakész programbontásával, valamint szakmailag megalapozott,
változatos tartalmaival a kultúrafogyasztó közönség nélkülözhetetlen kalauza.
Rovatok: klasszikus, színház, zenés színház, tánc, jazz/world, vizuál, könyv, plusz, programok.
Több, mint 32.000 Facebook követővel rendelkezik, amely egyedülálló az összművészeti közösségi oldalak között.
Hirdetés típusa

Felületek

Teljes site

Címlap

Banner (folyamatos)

Fejléc 970x250 / 970x90
Jobb oszlopban 300x250 / 300x600
Roadblock 640x360
Layer 970x250, 970x550

600.000 Ft
450.000 Ft
500.000 Ft
600.000 Ft

380.000 Ft
350.000 Ft
400.000 Ft
450.000 Ft

Banner (Av alapú)

Banner (min. 40.000 Av/hét)

970x90 6 Ft/Av
300x250 6 Ft/Av

Banner (min. 30.000 Av/hét)

640x360 7 Ft/Av

PR doboz
Video doboz
Kiemelt ajánló sáv
Kiemelt tartalmi boksz
Támogatott melléklet
Kiemelt címlapi címke

egyedi ár
450.000 Ft

Tartalmi elemek

200.000 Ft
200.000 Ft

Speciális ajánlatok

Natív cikk
Nyereményjáték
Hírlevél

Hirdetés típusa

Felületek

Rovat

Banner (folyamatos)

Fejléc 970x250 / 970x90
Jobb oszlopban 300x250 / 300x600
Roadblock 640x360
Layer 970x250, 970x550

300.000 Ft
250.000 Ft
330.000 Ft
350.000 Ft

Banner (Av alapú)

Banner (min. 40.000 Av/hét)

egyedi ár
350.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft
160.000 Ft
egyedi ár
egyedi ár

Egyéb

Banner (min. 30.000 Av/hét)
Tartalmi elemek

Speciális ajánlatok

PR doboz
Video doboz
Kiemelt ajánló sáv
Kiemelt tartalmi boksz
Támogatott melléklet
Kiemelt címlapi címke

egyedi ár
250.000 Ft
-

Natív cikk
Nyereményjáték
Hírlevél

Az árak 1 hétre vonatkoznak, kivéve a Támogatott melléklet, amely 1 hónapra szól!

*forrás Google Analytics

egyedi ár

Fidelio.hu
Kiemelt tartalmi boksz:
Elérhetőség a címlapon (mobil+desktop). Anyagleadás specifikáció alapján.
Maximum hetente 2 új cikk küldése lehetséges.
Megvásárolható maximum 3 hónapra

Hírlevél:
Küldése minden szerdán. Megjelenési igény leadásának határideje: kedd 12:00.
Lehetőségek:
• roadblock, statikus képpel max. 1 hirdetés/kiküldés, méret, 640x360 px, max. 300 kbyte
• szöveges, statikus képpel max. több hirdetés/kiküldés, formátum, kép+szöveg,
(minimálisan rendelhet mennyiség 2 kiküldés)
• programajánló: adott vagy következő hétre vonatkozóan, minimálisan rendelhető mennyiség 2 kiküldés

PR cikk:
Elérhetőség link+kép formájában a teljes oldal jobb hasábján (mobil+desktop) oldalon.
Anyagleadás specifikáció alapján.

Nyereményjáték:
Szükséges: Kép+ cikk+ kérdések+ helyes válasz+nyeremény+nyeremény átvételéhez kontakt megadása.

Galéria szponzoráció:
Elérhetőség a címlapon, nagy méretű, kiemelt felületen.
Szükséges anyag: szerkesztőséggel egyeztetve, minimum 30-50 kép közül kiválogatva+ pr cikk.

TARTALMI SPECIFIKÁCIÓ
Határidő:
Az ajánlóhoz szükséges anyagok leadási határideje a megjelenés előtt min. 48 órával
Leadandó anyag:
- sajtóanyag (szöveg), amit a Fidelio saját szerkesztési elvei alapján szerkeszt (húzás, javítás stb.)
• leadható formátum: Word dokumentum
• cím
• lead (bevezetés) 150-300 karakter
• törzsszöveg 800-3000 karakter
• tartalmi követelmény: összefüggő, koherens szöveg
- képek
• méret: min. 1000 KB, fekvő
• leadható formátum: jpg
• tartalmi követelmény: elődadások/produkciók esetén NE a plakát kreatívja legyen
• fekvő, min. 1500 px széles hosszabbik oldallal (kb 300 dpi)

Elérhetőségek
Szikszai-Bérczes Anna

Sándor Zsuzsanna

Marketing vezető
Líra Könyv Zrt.
Mobil: (30) 524 4963
E-mail: berczes.anna@lira.hu

Média- és reklámszervező munkatárs
Líra Könyv Zrt.
Tel.: (1) 299 1040
E-mail: sandor.zsuzsanna@lira.hu

Az ajánlatban szereplő árak tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát a Líra Könyv Zrt. fenntartja!

MELLÉKLET
A CSOPORT
BOLTNÉV

VÁROS

PLAKÁT

KIRAKATI
PLAKÁT

KIRAKATI
KIHELYEZÉS

Fókusz Könyváruház

Budapest

X

Fókusz Könyváruház

Szeged

X

X

Líra Könyváruház [City Market]

Dunakeszi

X

X

Líra-Móra Könyvesbolt [Alphapark]

Keszthely

X

Líra Könyváruház [City Market]

Budapest

X

X

X

Líra Könyváruház [Récsei Center]

Budapest

X

X

X

Líra-Móra Könyvesbolt [Tesco]

Sopron

X

X

Líra-Móra Könyváruház [Tesco]

Veszprém

Líra-Móra Könyvesbolt

Tatabánya

Líra Könyvesbolt [Sziget Center]

Tököl

X

X

Líra-Móra Könyvesbolt [Csillag Center]

Budapest

X

X

Líra Könyv- és Zeneszalon

Kecskemét

X

Líra Könyvesbolt [Savoya Park]

Budapest

Corvina Könyvesbolt

Pécs

X

Líra-Móra Könyvesbolt [Tesco]

Miskolc

X

Líra-Móra Könyvesbolt [Tesco]

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

Hódmezővásárhely

X

X

Líra Könyvesbolt [Prémium Center]

Pápa

X

X

Líra Könyvesbolt

Kiskunhalas

X

X

Líra Könyvesbolt

Eger

Líra Könyváruház [Alphapark]

Sopron

X

X

Líra-Móra Könyvesbolt

Hatvan

X

X

Zala Líra Könyvesbolt

Zalaegerszeg

Líra-Móra Könyvesbolt [Tesco]

Gyula

Líra Könyvesbolt

Győr

X

X

X
X

X

X
X

FOGLALHATÓ
Plakátkihelyezés bolton belül

13 bolt

Plakátkihelyezés kirakatban

12 bolt

Kirakati kihelyezés

24 bolt

Kiemelés ajánlati piramison

24 bolt

Szóróanyag kihelyezése

24 bolt

Wobbler kihelyezése

24 bolt

MELLÉKLET
B CSOPORT
BOLTNÉV

VÁROS

PLAKÁT

KIRAKATI
PLAKÁT

KIRAKATI
KIHELYEZÉS

Líra-Móra Könyváruház [Árkád]

Pécs

X

X

X

Líra Könyváruház [Market Central]

Vecsés

X

X

X

Líra-Móra Könyváruház [Debrecen Plaza]

Debrecen

X

X

X

Líra Könyváruház [Új Buda Center]

Budapest

X

X

X

Líra-Móra Könyvesbolt [Tesco]

Balatonfüred

X

X

Líra Könyváruház [Interspar]

Győr

Líra-Móra Könyvesbolt [Tesco ]

Érd

Líra Könyváruház [Erzsébet Üzletház]

Budapest

Líra Könyvesbolt

Szentendre

X

Líra-Móra Könyváruház [Újhegy]

Budapest

X

Líra-Móra Könyvesbolt [Móraváros Tesco]

Szeged

X

Líra Könyváruház [Szinvapark]

Miskolc

Líra Könyváruház

Szombathely

Líra Könyvesbolt [Next Stop]

Csömör

Líra Könyvesbolt [Next Stop]

Székesfehérvár

Líra-Móra Könyvesbolt

Békéscsaba

X

X

Líra Könyvesbolt

Kaposvár

X

X

Jelky András Könyvesbolt

Baja

Líra Könyvesbolt

Kőszeg

Vajda János Könyvesbolt

Székesfehérvár

X

Líra Könyvesbolt

Ráckeve

X

Líra Könyvesbolt [Family Center]

Baja

X

Arany János Könyv- és Hanglemezbolt

Nagykőrös

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

FOGLALHATÓ
Plakátkihelyezés bolton belül

14 bolt

Plakátkihelyezés kirakatban

11 bolt

Kirakati kihelyezés

21 bolt

Kiemelés ajánlati piramison

23 bolt

Szóróanyag kihelyezése

23 bolt

Wobbler kihelyezése

23 bolt

MELLÉKLET
C CSOPORT
BOLTNÉV

VÁROS

Líra-Móra Könyváruház [EuroCenter]

Budapest

Líra-Móra Könyváruház [Lurdy Ház]

Budapest

Fókusz Könyváruház

PLAKÁT

KIRAKATI
PLAKÁT

KIRAKATI
KIHELYEZÉS

X

X

X

X

X

Pécs

X

X

X

Líra-Móra Könyváruház [Sió Plaza]

Siófok

X

X

Líra Könyváruház [Family Center]

Szombathely

X

X

Líra Könyváruház

Debrecen

X

X

Líra Könyváruház [Hegyvidék Bevásárlóközpont]

Budapest

X

Líra Könyváruház [Rózsakert]

Budapest

X

Líra Könyvesbolt [Interspar]

Diósd

Líra-Móra Könyvesbolt [Tesco]

Esztergom

Líra Könyváruház

Mosonmagyaróvár

Líra Könyvesbolt [Gyöngyház]

Gyöngyös

X

X

Líra Könyvesbolt [Tesco]

Eger

X

X

Ady Könyvesbolt

Gyöngyös

X

X

Líra-Móra Könyvesbolt

Paks

X

X

Líra Könyváruház

Százhalombatta

X

X

Líra-Móra Könyvesbolt [Tesco]

Dombóvár

X

X

Líra-Móra Könyvesbolt

Dunaújváros

X

X

Petőfi Könyvesbolt

Hódmezővásárhely

X

X

Fókusz Könyváruház

Hódmezővásárhely

X

X

X

Líra Könyvesbolt

Kiskunfélegyháza

X

Líra-Móra Könyváruház [Stop Shop]

Nagykanizsa

X

X
X

X
X

X

X
X

FOGLALHATÓ
Plakátkihelyezés bolton belül

13 bolt

Plakátkihelyezés kirakatban

12 bolt

Kirakati kihelyezés

19 bolt

Kiemelés ajánlati piramison

22bolt

Szóróanyag kihelyezése

22 bolt

Wobbler kihelyezése

22 bolt

1086 Budapest, Dankó utca 4–8.
Telefon: +36 1 210 9600
Fax: +36 1 210 1488

E-mail: lira@lira.hu

