
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 × 290 637 500 – –

B2, B3 172 × 242 210 × 280 220 × 290 512 500 – –

Első oldal 172 × 242 210 × 280 220 × 290 600 000 – –

1/1 172 × 242 210 × 280 220 × 290 437 500 díjmentes 120 000

1/2 fekvő 184 × 126 – – 237 500 díjmentes 120 000

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

Banner- 
zóna

Méret  
(px)

Ár  
(HUF + 27% áfa)

Leader 800 × 103   165 000/hét

Sideboard 1, 2, 3 220 × 300   123 750/hét

Innotéka Kiadó, Disszeminációs és Médiaügynökség Kft. • 1034 Budapest, Bécsi út 126–128. • 30/902-8930 • inno@innoteka.hu • innoteka.hu • innoteka.eu

innotéka
tudomány  innováció  zöldkörnyezet

2020Médiaajánló
Az Innotéka magazin a tudomány, az innováció és a zöldkörnyezet iránt érdeklődőknek, valamint az e területeken tevékenykedőknek nyújt átfogó információkat, folyamatosan 
tájékoztatva a magyar tudományos és innovációs világról. Tematikájában nagy hangsúlyt helyez a tudományos, 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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Áraink tartalmazzák a technikai költségeket. Mennyiségi kedvezmények egyedi megállapodás szerint.

Kapcsolatfelvétel  
Budai Krisztina, 30/902-8931 
budai@innoteka.hu

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

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

https://innoteka.hu
https://facebook.com/innoteka.hu
https://inno-anno.blog.hu/
https://innoteka.eu


innoteka.hu, innoteka.eu banner  
— technical data, prices

Banner zone
Dimensions  

(px)
Price  

(€ + VAT)

Leader 800 × 103    430/week

Sideboard 1, 2, 3 220 × 300    320/week 

Print magazine — technical data, prices Submission of printed article
      In Hungarian           In English

Advertising 
space

Art box  
(mm)

Trim box  
(mm)

Bleed box  
(mm)

Price  
(€ + VAT) innoteka.hu innoteka.eu

Price (€ + VAT)

B4 172 × 242 210 × 280 220 × 290 1570 – –

B2, B3 172 × 242 210 × 280 220 × 290 1260 – –

First page 172 × 242 210 × 280 220 × 290 1480 – –

1/1 172 × 242 210 × 280 220 × 290 1150 free 340

1/2 landscape 184 × 126 – – 610 free 340

Innotéka Publishing, Dissemination, and Media Agency • 1034 Budapest, Bécsi Street 126–128, Hungary • + 36 30 902 8930 • inno@innoteka.hu • innoteka.hu • innoteka.eu

research  innovation  green environment
innotéka 2020Media Offer

Innotéka magazine is published in Hungary and provides comprehensive information for all those who are interested in science, innovation, and green economy, as well as those who 
actually work in these fields. It gives ample and continuous coverage to the world of Hungarian science and innovation. As for its topics, the magazine sets great store by presenting 
successful scientifical, economic, and environmental achievements, and disseminating the results of innovation. Dissemination is an essential part of the projects implemented through  
EU tenders. Innotéka magazine features successfully implemented EU granted projects, supporting the widest possible dissemination of experiences and good practices.

Published
11 issues per year, as scheduled • Size: 48–56+4 pages
Price: 3 €

Available 
In Hungarian
Print edition and online version (innoteka.hu). Our highlighted 
articles can be read on facebook.com/innoteka.hu, too, and our 
column focused on the history of technology is available online  
on the inno-anno.blog.hu web page. 

In English 
On innoteka.eu we provide a selection of the articles published in 
our magazine, which is a great opportunity for our partners to gain 
increased international visibility. 

Readership 
The content of our magazine reaches 
more than 15,000 readers monthly.

Distribution
The print magazine available in Hungary reaches its audience primarily 
through direct distribution and subscription. Thus we have many 
thousands of targeted readers: directors of companies operating in the 
areas of Hungarian science, innovation, and green environment; leaders 
and researchers working at academic and university research centers  
and workshops; heads of higher education institutions, faculties and 
departments; national, university, and county libraries; ministries, state 
secretariats, public agencies; chambers, associations, and unions. 
As a media partner we are present on various scientific conferences and 
professional events organized in Hungary. That means 15-20 occasions per 
year, when the event participants receive the current issue of the Innotéka 
magazine as part of their conference package. 
Our special issues focusing on domestic and foreign events, exhibitions, 
and the final events of science-based innovation projects are distributed 
on the spot, as well as in professional circles.

Website traffic data of innoteka.hu

users page views
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Our prices include technical expenses. Volume discounts as agreed.

Contact: Krisztina Budai  
+36 30 902 8931  
budai@innoteka.hu

2011 2019

1/1 PR article contains: max. 3000 characters, 2 photographs/illustrations, logos

1/2 PR article contains: max. 1500 characters, 1 photographs/illustrations, logos


