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Nyomtatott lap — technikai adatok, árak
Nyomtatott cikk feltöltése 

online felületeinkre
  magyar nyelven             angol nyelven

Megjelenési 
felület

Tükörméret  
(mm)

Vágottméret  
(mm)

Kifutóméret  
(mm)

Ár  
(Ft + 27% áfa)

innoteka.hu innoteka.eu
Ár (Ft + 27% áfa)

B4 172 × 242 210 × 280 220 × 290 792 000 – –

B2, B3 172 × 242 210 × 280 220 × 290 648 000 – –

Első oldal 172 × 242 210 × 280 220 × 290 749 000 – –

1/1 172 × 242 210 × 280 220 × 290 562 000 díjmentes 150 000

1/2 fekvő 184 × 126 – – 302 000 díjmentes 150 000

innoteka.hu, innoteka.eu banner  
— technikai adatok, árak

Banner- 
zóna

Méret  
(px)

Ár  
(HUF + 27% áfa)

Leader 1 800 × 103   198 000/hét

Leader 2 (videóhely) 490 × 276   210 000/hét

Sideboard 1, 2, 3 220 × 300   148 500/hét

Áraink tartalmazzák a technikai költségeket. Mennyiségi kedvezmények egyedi megállapodás szerint.

1/1 PR cikk tartalma: max. 3000 karakter, 2 fotó/ábra, logó

1/2 PR cikk tartalma: max. 1500 karakter, 1 fotó/ábra, logó

Az Innotéka magazin a tudomány, az innováció és a zöldkörnyezet iránt érdeklődőknek, valamint az e területeken tevékenykedőknek nyújt átfogó információkat, folyamatosan 
tájékoztatva a magyar tu do má nyos és innovációs világról. Tematikájában nagy hangsúlyt helyez a tu do má nyos, gazdasági és környezetközpontú sikerek bemutatására, továbbá 
az innovációs eredmények megismertetésére. Az európai uniós pályázatok révén megvalósuló projektek fontos eleme a disszemináció. Magazinunk lehetővé teszi az uniós 
pályázatokon nyertes, sikeresen megvalósuló projektek bemutatását, ezzel is támogatva a tapasztalatok minél szélesebb körű megosztását.

Megjelenés
Évente 11 lapszám, ütemezés szerint  
Terjedelem: 48–56+4 oldal • A lap ára: 1090 Ft

Elérhetőség 
Magyar nyelven
Nyomtatott formában és online az innoteka.hu címen.  
Kiemelt cikkeink a facebook.com/innoteka.hu oldalon is, technika-
történeti rovatunk írásai pedig az inno-anno.blog.hu oldalon 
olvashatók. 
Angol nyelven
Az innoteka.eu oldalon válogatás olvasható a magazinunkban 
meg jelenő cikkekből, ami partnereink számára kiváló lehetőség  
a nemzetközi térben való szereplésre. 

Olvasottság 
A magazin tartalma havonta  
több mint 15 000 olvasóhoz jut el.

Terjesztés
A nyomtatott magazin elsősorban direkt terjesztés és megrendelés  
útján jut el az olvasókhoz. Célzottan, több ezren kapják a magyarországi 
tudomány, innováció, zöldkörnyezet területén tevékenykedő vállalkozások 
vezetői; az akadémiai és egyetemi kutatóintézetek, -műhelyek vezetői, 
kutatói; a felsőoktatási intézmények vezetői, a karok, tanszékek; országos, 
egyetemi és megyei könyvtárak; a minisztériumok és államtitkárságok, 
állami hivatalok; kamarák, szövetségek, egyesületek.
Médiatámogatóként az Innotéka aktuális lapszámai évente 15-20 al- 
kalommal megtalálhatók a Magyarországon rendezett tudományos 
konferenciákon, szakmai eseményeken; konferenciacsomagjában minden 
résztvevő megkapja a magazint.
Tematikus különszámainkat, amelyek hazai és külföldi rendezvényekhez, 
kiállításokhoz, tudományos, innovációs projektek záróeseményéhez 
kapcsolódnak, a helyszíneken, továbbá szakmai körökben terjesztjük.

felhasználók oldalmegtekintések

Az innoteka.hu látogatottsági adatai
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