GYÁRTÁSTREND
MÉDIAAJÁNLÓ
SZAKLAP ÉS TARTALOM

CÉLCSOPORT

Havonta megjelenő gyártástechnológiai magazin, mely első
kézből tájékoztat a legfrissebb hazai és nemzetközi technológiai fejlesztésekről. Lapunkban szakmai tekintélyek írásai
olvashatók, akik értő elemzői az egyes iparágakban végbemenő technológiai-gazdasági folyamatoknak. Magazinunk
hónapról hónapra iparági háttérelemzésekkel, konkrét vállalati
esettanulmányok ismertetésével segít eligazodni az egyes
ágazatok műszaki-technológiai fejlesztési trendjeiben,
a nemzetközi iparági tendenciák Magyarországon várható
beruházási, gazdasági és technikai hatásaiban.

A magyarországi iparvállalatoknál dolgozó mérnökök, döntéselőkészítő szakemberek, a kutatás-fejlesztés területén működő
szakértők, a műszaki felsőoktatásban részt vevő oktatók
és hallgatók, valamint a műszaki-technológiai újdonságok
iránt érdeklődő szakemberek.

TERJESZTÉSI ADATOK

OLVASÓI ÖSSZETÉTEL

8 000

kutatás,
szolgáltatás,
intézmények

példány havonta

energetika,
elektrotechnika

egyéb

logisztika

10 000
21 600

gépipar,
technológia

IT

példány eseményekhez
kapcsolódóan

környezettechnika,
minőségirányítás

olvasó havonta
elektronika

Terjesztés módja:
előfizetés + kontrollált címlistás terjesztés
+ Inmedio és Relay újságárusoknál
Megjelenés:
havonta (évi 10 alkalommal)

fluidtechnika

automatizálás

mérés- és
irányítástechnika



Lapszám ára:
750 Ft
Éves előfizetési díj:
6490 Ft
vállalati
döntéshozó

KONTAKT

H-1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel.: +36 30 552 5011

főszerkesztő:
BALÁZS EMESE
balazs.emese@pphmedia.hu

AB
státuszú

KKV

médiamenedzserek:
OROSZ ANITA
orosz.anita@pphmedia.hu
+36 30 685 9799
VIG ISTVÁN
vig.istvan@pphmedia.hu
+36 20 921 1067
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PRINT
ROVATOK

CÍMLAPON

FUTURISZT

TECHNOLÓGIA

MŰVELT MÉRNÖK

Lapunk vezető összeállítása:
egy-egy iparág meghatározó
műszaki-fejlesztési
eredményeit, az adott
ágazat vállalatainak
tevékenységét összegző
cikk helye.

Rovatunkban a legújabb
tudományos-műszaki
információk mellett
aktuális szakmai
programokról és
karrier-hírekről is írunk.

Egy-egy vállalat
fejlesztési-technológiai
eredményeit bemutató
szakcikkek helye.
Itt olvashatók az egyetemi
tudásközpontok,
spin-off cégek általános
érdeklődésre számot tartó
fejlesztési eredményeit
bemutató írások is.

A tudományos ismeretterjesztés népszerű
témaköreibe tartozó írások
mellett az egyes iparágak
meghatározó vezetőivel,
valamint a jövő mérnökreménységeivel készült
interjúk, iparági elemzések,
illetve a legfontosabb
szakkiállításokról szóló
cikkek tára. A rovat
részletes elemzést nyújt
a kutatás-fejlesztés,
az innováció,
a technológiai fejlesztések
aktuális kérdéseiről.
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PRINT
HIRDETÉSI FELÜLETEK

Címlapsztori
(B1+1/1 belív
+3 oldal szakcikk)
994 000 Ft + ÁFA

Borító II.
vágott: 210 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
574 000 Ft + ÁFA

Borító III.
vágott: 210 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
553 500 Ft + ÁFA

Borító IV.
vágott: 210 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
595 000 Ft + ÁFA

Borítón átfutó
szalag 1/1 hirdetéssel
vágott: 50 × 650 mm
kifutó: 5-5 mm
928 000 Ft + ÁFA
+ szalag nyomdai költsége

1/1
vágott: 210 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
502 000 Ft + ÁFA

2/1
vágott: 420 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
815 000 Ft + ÁFA

1/2 fekvő
tükör: 175 × 122 mm
vágott: 210 × 140 mm
kifutó: 5-5 mm
276 000 Ft + ÁFA

1/2 álló
tükör: 84 × 244 mm
vágott: 102 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
276 000 Ft + ÁFA

1/3 fekvő
tükör: 175 × 80 mm
vágott: 210 × 99 mm
kifutó: 5-5 mm
210 000 Ft + ÁFA

1/3 álló
tükör: 54 × 258 mm
vágott: 70 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
210 000 Ft + ÁFA

1/4 fekvő
tükör: 175 × 60 mm
vágott: 210 × 73 mm
kifutó: 5-5 mm
141 500 Ft + ÁFA

1/4 álló
tükör: 84 × 120 mm
141 500 Ft + ÁFA

1/8 fekvő
vágott: 84 × 60 mm
88 000 Ft + ÁFA

Junior
tükör: 115 × 166 mm
vágott: 130 × 190 mm
kifutó: 5-5 mm
430 000 Ft + ÁFA

Szigethirdetés
410 000 Ft + ÁFA

Szakcikk
két oldal terjedelemben
410 000 Ft + ÁFA
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PRINT
HIRDETÉSI FELÜLETEK

Dupla borító I.
vágott: 2 × 210 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
1 410 000 Ft + ÁFA

Dupla borító II.
vágott: 2 × 210 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
1 100 000 Ft + ÁFA

Dupla borító III.
vágott: 2 × 210 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
1 066 000 Ft + ÁFA

Dupla borító IV.
vágott: 2 × 210 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
1 150 000 Ft + ÁFA

Egyedi hirdetés
pontragasztással
24 Ft/db + hirdetési
felület + ÁFA
+ beragasztott anyag
nyomdai költsége

2× 1/3 szemben álló
vágott: 2 × 70 × 297 mm
kifutó: 5-5 mm
456 500 Ft + ÁFA

2× 1/4 csík alul
vágott: 2 × 210 × 73 mm
kifutó: 5-5 mm
318 000 Ft + ÁFA

2× 1/4 csík középen
vágott: 2 × 210 × 73 mm
kifutó: 5-5 mm
400 000 Ft + ÁFA

TECHNIKAI
PARAMÉTEREK

Befűzés gerincbe
2/1 méretben
881 500 Ft + ÁFA
+ a befűzött anyag
nyomdai költsége

Befűzés gerincbe2/3
oldalnál kisebb
528 000 Ft + ÁFA
+ a befűzött anyag
nyomdai költsége

Behúzás
<25 g: 56 Ft + ÁFA/db
25–50 g: 69 Ft + ÁFA/db
50–100 g: 85 Ft + ÁFA/db
100 g<: megállapodás szerint

4 szín color
íves ofszet nyomás
vágott: 210 × 297 mm
tükör: 172 × 261 mm
terjedelem: 68–96 old.
rácssűrűség: 60
irkafűzött
leadás:
composite pdf, 300 dpi

Márkatörténet: 1/1 hirdetés
+ 1 oldal személyes interjú
+ 1 oldal márkabemutatás
756 500 Ft + ÁFA

EU-s pályázatokhoz
kapcsolódó kötelező
közzététel 1/1
3500 karakter (szóközzel)
+ 1 illusztráció
+ kötelező képi
elemek (min. 300 dpi)
200 000 Ft + ÁFA

EU-s pályázatokhoz
kapcsolódó kötelező
közzététel 1/2
1500 karakter (szóközzel)
+ kötelező képi
elemek (min. 300 dpi)
118 000 Ft + ÁFA

A GyártásTrend Magazinon belül egy önálló rovatot indítottunk,
amely az ipari cégek márkatörténetét mutatja be. A márkatörténetet műszaki szempontból ismertetjük. Minden egyes
lapszámban kizárólag egy márkát szerepeltetünk. Az összeállítás felkerül a weboldalunkra és kiküldjük a hírlevelünkben.

FELÁRAK:
A kiadó fenntartja a jogot, hogy egyedi árazási,
elhelyezési, illetve tenderkövetelmények által
meghatározott igények esetén listaáraira felárat
számítson fel.
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MELLÉKLETEK
MEDITECH

2 0 1 6 . J A N U Á R – F E B R U Á R V I I . É V F O LYA M 1 . S Z Á M

MED
O R V O S T E C H N I K A I

Az orvostechnológia napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő iparága, rengeteg új,
a folyamatokat segítő hardver és szoftver jelenik meg a piacon, miközben a hazai szereplők
is szép számmal törnek be a nemzetközi porondra fejlesztéseikkel. Évente megjelenő
mellékletünkben ezen technológiák bemutatására koncentrálunk, a kiadóban megjelenő
orvosi lapokkal szorosan együttműködve.

M E L L É K L E T

24

28

26

31

Ha a kémia
törvényei igazak

3D-nyomtatás a fogászat
hétköznapjaiban

Ez már a bőrünkre
megy!

Gének és gépek

Megjelenés: évente 1 alkalommal (év elején)

FLUIDTECH

2017. AUGUSZTUS VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

DIGIT
TREND

Évente egyszer megjelenő FluidTech mellékletünkben a fluidtechnika (hidraulika,
pneumatika, hajtás- és vezérléstechnika stb.) és az ahhoz kötődő iparágak terén
végbemenő fejlesztésekről számolunk be, konkrét esettanulmányok, külföldi és hazai
példák ismertetésével segítünk eligazodni az egyes megoldások műszaki-technológiai
lehetőségeiben.

H I D R A U L I K A • P N E U M AT I K A • H A J TÁ S T E C H N I K A

38

Még több erő
a tengelyen

40

Pontos
folyadékadagolás

42

Moduláris ferde
ülékes szelepek

43

Hibrid ragasztók

Megjelenés: évente évente 1 alkalommal (nyáron)
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TEMATIKUS KÜLÖNSZÁMOK
ÉV GYÁRA KIADVÁNY
Az Év Gyára versenyben shortlistre került, illetve díjazott cégeket mutatja be azonos szempontrendszer alapján. A kiadvány – az ÉV GYÁRA pályázathoz kapcsolódóan – exkluzív és
egyedi lehetőséget biztosít a hazai gyáregységgel rendelkező vállalatok elérésére.
Példányszám: 6 000
Megjelenés: évente 1 alkalommal (április)

FOODTECHLINE
Gyártástechnológiai szakmai kiadványunkban az élelmiszer-előállítás folyamatain keresztül
haladva mutatjuk be, hogy a különböző technológiai megoldások hogyan tudják segíteni
a gyártási folyamatokat. Az alapanyag – előállítástól, – beszerzéstől és feldolgozástól kezdve
a gyártási folyamatokon át a minőség – ellenőrzésig, késztermék – csomagolásig és logisztikáig kínálunk megoldásokat, elérhető technológiákat az egyes élelmiszer – és italgyártási
részfolyamatokra.
Példányszám: 18 000
Megjelenés: évente 1 alkalommal (november)

ROBOTECH KATALÓGUS
A GyártásTrend Magazin egy olyan robotikai katalógus megjelenését tűzte ki célul, amely
egy kiadványban listázza a Magyarországon elérhető robotikai megoldásokat nyújtó
szereplőket. A kiadványban azonos kritériumok mentén mutatjuk be a robotikai gyártók,
illetve szoftveres vagy egyéb kiegészítő megoldásokat nyújtó cégek termékeit, illetve az
integrátorok szolgáltatásait.
Példányszám: 8000
Megjelenés: évente 1 alkalommal (szeptember)

GyártásTrend

ONLINE
GYÁRTÁSTREND WEBOLDAL
A GyártásTrend online felületén a hazai piacon egyedülálló
tartalmi összeállításban, közérthetően és olvasmányosan –
az olvasók és üzleti partnereink igényeit összehangolva –
dolgozzuk fel a hazai és nemzetközi ipartechnológiai híreket
és technológiai megoldásokat. Hírlevelünket hetente két
alkalommal, több mint 12 ezer regisztrált olvasónak küldjük el.

30 000

59 000

egyedi látogató havonta

oldalletöltés havonta

GYÁRTÁSTREND HÍRLEVÉL
Hírleveleinkben nem csupán az ipari és gyártási technológiák
aktualitásait postázzuk, hanem a kínálati oldal (gépek,
szerszámok, szoftverek, képzés, automatizálási, illetve mérési
eszközök stb.) akcióira, valamint szakmai rendezvényeire
is felhívjuk a figyelmet.
Egyedi hírleveleink (pl. Művelt Mérnök, technológia)
különleges tartalmakat kínálnak és kiemelkedő olvasottságnak
örvendenek.

IT

termelés

fenntarthatóság

gépipar
akadémia, oktatás, képzés

fémipar

12 000
megnyitási
arány

2×

elektronika méréstechnika

automatizálás

orvostechnológia

minőségirányítás, minőségbiztosítás

hetente

járműipar

email címre

1×
élelmiszeripar

folyamattechnológia

üzemeltetés, karbantartás
műanyag-, gumi-, és vegyipar

HÍRLEVÉL FELÜLETEK
1
+

+

1

2
3
4
5

+

6

7

Speciális hírlevél: Kizárólag a megrendelő tartalma alapján
összeállított hírlevél szerkesztőségi jóváhagyással.
395 000 Ft + ÁFA / alkalom
szűkített listára
0−2500 címre:
64 Ft + ÁFA / db
			2501−5000 címre:
56 Ft + ÁFA / db
			5001−7500 címre:
49 Ft + ÁFA / db
			
7500 < címre:
43 Ft + ÁFA / db
Maxi banner
728×180 px			
185 000 Ft + ÁFA / alkalom
728×90 px (1. pozíció)		
106 000 Ft + ÁFA / hét
728×90 px (2. pozíció)		
88 000 Ft + ÁFA / hét
728×90 px (3. pozíció)		
76 000 Ft + ÁFA / hét
728×90 px (4. pozíció)		
65 000 Ft + ÁFA / hét
Művelt Mérnök hírlevél
728×90 px				 92 500 Ft + ÁFA / alkalom
Csak szöveg (szakcikk), 		
110 000 Ft + ÁFA / alkalom
amely felkerül a weboldalra
Szövegdoboz 			
55 000 Ft + ÁFA / alkalom
500 karakter

Művelt
mérnök

2

6

3

4

5

7

logisztika
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ONLINE
ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEK

Interstitial
desktop: 970 × 550 px
mobil: 300 × 250 px
(napi 1 cookie)
310 000 Ft + ÁFA/hó
195 000 Ft + ÁFA/hét

Fejléc alatti sáv
desktop: 970 × 110 px
mobil: 300 × 250 px
185 000 Ft + ÁFA/hó
87 000 Ft + ÁFA/hét

Első hírblokk
alatti sáv I.
desktop: 970 × 250 px
+ 970 × 110 px
mobil: 300 × 250 px
461 000 Ft + ÁFA/hó
230 000 Ft + ÁFA/hét

Kampányok közötti sáv
(csak nyitó oldalon)
desktop: 300 × 300 px
mobil: 300 × 250 px

Cikkek alatti sáv I.
desktop: 970 × 250 px
+ 640 × 360 px
mobil: 300 × 250 px

Cikkek alatti sáv II.
desktop: 970 × 110 px
+ 640 × 360 px
mobil: 300 × 250 px

155 000 Ft + ÁFA/hó
75 000 Ft + ÁFA/hét

360 000 Ft + ÁFA/hó
170 000 Ft + ÁFA/hét

390 000 Ft + ÁFA/hó
185 000 Ft + ÁFA/hét

Billboard II.
desktop: 300 × 250 px
mobil: 300 × 250 px
365 000 Ft + ÁFA/hó
175 000 Ft + ÁFA/hét

Billboard III.
desktop: 300 × 250 px
mobil: 300 × 250 px
310 000 Ft + ÁFA/hó
145 000 Ft + ÁFA/hét

Online megjelenéseknél, a megjelenés kezdődátumát megelőző 24 órán belüli hirdetés lemondás esetén,
a hirdetés netnet értékének 100%-a kötbérként kerül kiszámlázásra.

Első hírblokk
alatti sáv II.
desktop: 970 × 110 px
mobil: 300 × 250 px
390 000 Ft + ÁFA/hó
185 000 Ft + ÁFA/hét

Billboard I.
desktop: 300 × 250 px
mobil: 300 × 250 px
390 000 Ft + ÁFA/hó
185 000 Ft + ÁFA/hét
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ONLINE
ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEK

Tartalmi csomag
5 db szakcikk, melyeket
1-1 alkalommal hírlevélben
is kiküldünk
295 000 Ft + ÁFA/csomag

Szerkesztett szakcikk
5000 karakter
+2-3 kép
49 000 Ft + ÁFA/cikk

PR cikk felső
heti ár:
205 000 Ft + ÁFA
3 napos ár:
165 000 Ft + ÁFA

PR cikk alsó
heti ár:
175 000 Ft + ÁFA
3 napos ár:
140 000 Ft + ÁFA

Eseményajánló
megjelenik a weboldalon
az események között
és kiküldésre kerül a hírlevélben
250 000 Ft + ÁFA/hét

Podcast
Köszörű - Az ipar hangja:
A Köszörű, a Gyártástrend technológiai magazin podcastjában az aktuális ipari trendekkel, kérdésekkel foglalkozunk. A beszélgetésekre ágazati szakértőket hívunk meg – szponzoraink és közösen kiválasztott szakemberek szólalnak meg a műsorban. Célunk, hogy érdekes, gondolatébresztő beszélgetéseket szállítsunk a hallgatóságnak, miközben valódi megoldásokat is bemutatunk egy-egy adott
problémára, kihasználva a podcast szórakoztató, könnyed, mégis hatásos formátumát. Az epizódok megjelennek saját weboldalunkon, illetve az ismert podcast-csatornákon.
FELÁRAK:
A kiadó fenntartja a jogot, hogy egyedi árazási, elhelyezési, illetve tenderkövetelmények által meghatározott
igények esetén listaáraira felárat számítson fel.

GyártásTrend

RENDEZVÉNY

ÉV GYÁRA VERSENY

KATEGÓRIÁK

A GyártásTrend Magazin legfontosabb éves eseményeként
rendezzük meg az Év Gyára versenyt és annak exkluzív
díjátadó gálavacsoráját.

Az Év Gyára versenyt az alábbi kategóriákban tervezzük
meghirdetni. Az egyes kategóriákban bármely iparágban
és méretben működő termelőegység indulhat:

A verseny célja, hogy összetett szempontrendszer alapján
megtalálja az év gyártóvállalatát, és a meghirdetett
kategóriák győzteseit.
Az Év Gyára díjat külön ítéljük oda a 3 milliárd forint alatti,
a 3 és 15 milliárd forint közötti és a 15 milliárd forint feletti
éves nettó árbevétellel rendelkező cégek legjobbjának.
Az Év Gyára díjakat és a kategóriagyőzteseket gálavacsora
keretében hirdeti ki a szakmai zsűri. A nyertes vállalatok
egy évig ingyenesen viselhetik a kitüntető címet.

Legjobb menedzsmentfolyamatok
Leginnovatívabb
gyártó

Vevői elégedettség
Dolgozói elégedettség
Beszállítói kapcsolatok

Legjobb termelő

Energiahatékonyság

Legeredményesebb
gyártástámogató

Ipar 4.0

A versenyre pályázat minden olyan Magyarországon
bejegyzett vállalat, amely rendelkezik gyártóegységgel.

ÉV GYÁRA VERSENY MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓJÁNAK ELÉRÉSEI

szept.–nov.
pályázati
időszak

jan.
shortlist
összeállítása

febr.–márc.
személyes
auditációk

márc.–ápr.
második körös
zsűrizés

máj.
díjátadó,
gálaest

máj.–jún.
utókommunikáció

A verseny szponzorációja Magyarországon egyedülálló, exkluzív megjelenési lehetőséget ad arra,
hogy partnereinket a technológiai szektor döntéshozói széles körben elérhessék.

SZPONZORI LEHETŐSÉGEKKEL KAPCSOLATBAN
KERESSEN MINKET EGYEDI AJÁNLATÉRT!
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PRINT
TÉMAKÖRÖK

Gépipar
gépek és szerszámok | alakítás,
megmunkálás | gépelemek | hegesztéstechnika | ipari gázok | műszaki
diagnosztika | tribológia | robotok
és manipulátorok | szereléstechnika |
üzemfenntartás, karbantartás |
lézer-technológiai újdonságok

JAN. MÁRC. ÁPR.
FEBR.

MÁJ.

JÚN.

JÚL. SZEPT. OKT.
AUG.

NOV.

DEC.

01. 14.

02. 11.

03. 18.

04. 04.

05. 20.

07. 15.

08. 19.

09. 16.

10. 21.

11. 25.

02. 04.

03. 04.

04. 08.

04. 29.

06. 10.

08. 05.

09. 09.

10. 07.

11. 11.

12. 16.

Process
mérés- és szabályozástechnika |
vezérléstechnika | folyamatirányítás |
automatizálás | hajtástechnika |
Fluid
hidraulika | pneumatika | szivattyúk |
kompresszorok | armatúrák | szerelvények
Energetika, elektronika
energiamenedzsment | ipari
elektronika | alternatív energia |
elektrotechnika | villamosipar
Járműipar
e-mobilitás | gyártástechnológia |
dizájntól a gyártásig
Ipari IT
M2M megoldások | információbiztonság | adatból tudás |
termelés- és vállalatirányítás
Logisztika
ellátási lánc | raktármenedzsment, raktárlogisztika | gyártáslogisztikai megoldások
Minőségirányítás, környezettechnika
víz- és szennyvízkezelés | iparági auditálások |
smart city | szabványok, tanúsítványok

LEADÁSI HATÁRIDŐK:
MEGJELENÉS:

Print megjelenéseknél, a megadott leadási határidőn túli hirdetés lemondás esetén,
a hirdetés netnet értékének 100%-a kötbérként kerül kiszámlázásra.
Online megjelenéseknél, a megjelenés kezdődátumától számított 24 órán belüli hirdetés lemondás esetén,
a hirdetés netnet értékének 100%-a kötbérként kerül kiszámlázásra.

