MÉDIAAJÁNLAT 2018
• Líra bolthálózat
• Könyvklub magazin
• Minden nap könyv magazin
• mindennapkonyv.hu, a könyvportál
• Klubrádió
• InfoRádió
• Kupon hírlevél
• Online médiaajánlat

hirdetes@lira.hu

MÉDIAAJÁNLAT – BOLTHÁLÓZAT
LÍRA BOLTHÁLÓZAT
Plakátkihelyezés a bolt területén
Ár: 5 000 Ft + áfa/plakát/hónap
Plakátméret maximum: 50 x 70 cm

Kirakati kihelyezés / 4 könyv
plakáttal: 15 000 Ft + áfa/kirakat/hónap
plakát nélkül: 10 000 Ft + áfa/kirakat/hónap

Szóróanyag kihelyezése
a pénztáraknál
Ár: 10 Ft + áfa/db

Könyvgúla
Ár: 10 000 Ft + áfa/bolt/hónap

Wobbler kihelyezése pénztáraknál
Ár: 2 000 Ft + áfa/db/hónap
KIEMELT IDŐSZAKOK:

30%-os felár: április-július;

50%-os felár: október-december

A promóciókhoz szükséges eszközöket (plakát, szórólap stb.) a megrendelő gyártatja, és a promóció kezdete előtt
legkésőbb öt nappal beszállítja a Líra központi raktárába, ahonnan cégünk intézi a boltokba történő kiszállítást. 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.
A Líra országos bolthálózatának listáját az alábbi oldalon tekintheti meg: http://www.lira.hu/bolthalozat/magyarorszag

MÉDIAAJÁNLAT – KÖNYVKLUB
LÍRA KÖNYVKLUB
megjelenés kéthavonta

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 – könyvet, CD-t, DVD-t, térképet –, amelyek
közül a család minden tagja találhat kedvére valót.
A lap az alábbi rovatokkal jelentkezik:
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, középvagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, érdeklődnek
az irodalom, a tudomány iránt, szívesen töltik el
a szabadidejüket egy jó könyv társaságában.

A lap jellemzői
Nyomott példányok
száma: 70 000
Terjesztési csatornák
• Líra könyvesbolthálózat:
5 000 példány
• Direkt mail formában
a Líra Könyvklub tagjainak:
50 000 példány
• Saját ügynökhálózaton
keresztül:
15 000 példány
• A lap megjelenik online
formában is.

MÉDIAAJÁNLAT – KÖNYVKLUB
LÍRA KÖNYVKLUB
Technikai paraméterek
• Méret: A/4, oldalszám: minimum 24 színes oldal.
• Papír, nyomtatási eljárás, kötészet: 52 g/nm SCA, irkafűzve.
Megjelenés kéthavonta. Fogyasztói ár 198 Ft.
A Líra Könyvklub tagjainak ingyenes.

A könyvek rendelési csatornái
• Postai kiszállítás telefonon, levélben, faxon vagy e-mailben történt rendelésre.
• Kedvezményes vásárlás a 93 boltból álló Líra, Líra-Móra, Rózsavölgyi és Társa
hálózatban, jórészt az elkülönített Könyvklub-sarok választékából.
• Saját lakáson való megrendelés és könyvátvétel a Líra Könyvklub
ügynökhálózatától.

Anyagleadás
JPG, CMYK formátumban, minimum 300 dpi felbontással.
Könyvészeti adatok (méret, oldalszám, kötészet, ár) és rövid
leírás word fájlban.

MÉDIAAJÁNLAT – MINDEN NAP KÖNYV
MINDEN NAP KÖNYV
A Minden nap könyv című könyvajánló a Heti válasz, a HVG,
a Magyar Nemzet és a Népszava két lapszámába behúzva jelenik meg.
A behúzás mellett készülnek kereskedői példányok is a könyvesboltok
számára.

Aktuális ajánlatcsomag
• a Minden nap könyv című könyvajánló behúzása a Heti Válasz, a HVG,
a Magyar Nemzet és a Népszava című napilapba kb. 53 000 példányban
• a könyvajánló kiadvány kereskedői változata 3 000 példányban,
könyvesboltok részére

Ár
Alap katalógus megjelenés:
Kiemelt katalógus megjelenés:
1/2 oldalas katalógus megjelenés:
1/1 oldalas katalógus megjelenés:

30 000 Ft + áfa /hirdetés
50 000 Ft + áfa /hirdetés
130 000 Ft + áfa /hirdetés
200 000 Ft + áfa /hirdetés

MÉDIAAJÁNLAT – KLUBRÁDIÓ
KLUBRÁDIÓ
A KLUBRÁDIÓBAN Könyvklub címmel futó könyvajánló műsorban való részvétel lehetőségét kínáljuk az Önök által
megjelentetett köteteknek. A műsor hétfőtől péntekig, a reggel hét és kilenc órás hírek előtt hangzik el, öt percben
(6 óra 52 perctől és 8 óra 52 perctől).
Naponta egy kötet bemutatására van lehetőség. Az ajánlathoz kapcsolódik hétfő délutánonként egy egyórás műsor, ahol
az előző héten ajánlott összesen 5 kötetet mutatjuk be hosszabb időtartamban, kötetenként 10-10 percben. Ezt az egyórás
műsort a csatorna vasárnap délután megismétli.

Megjelenések

Ár

Egy kötet számára négyszeri megjelenést kínálunk:
• reggel 2×5 perc
• hétfőn délután 1×10 perc
• valamint vasárnap délután szintén 1×10 perc

Az összesen 30 percnyi megjelenés: 40 000 Ft + áfa
(2×5 perc, valamint 2×10 perc)
Az ajánló elkészítésének névleges költsége, hogy a kiadó két
támpéldányt küldjön a megjelentetni kívánt kötetből.

MÉDIAAJÁNLAT – INFORÁDIÓ
INFORÁDIÓ
Sugárzás időpontja
keddenként: reggel 8:28-kor
Ismétlés: azon a héten szerdán17:58-kor
és csütörtökön 16:58-kor

vagy

péntekenként: reggel 8.58-kor
Ismétlés: következő hét hétfőn 18:58 (közvetlenül
az Aréna című műsor előtt) és szerdán 16:58-kor

Az egy perces ismertetőben a kiadó neve is elhangzik.
Ami szükséges: 2 db támpéldány, borító, leírás, ismertető a könyvről vagy a hozzá kapcsolódó programról, dedikálásról,
fontosabb információk pontokba szedve, amit szeretnének, hogy elhangozzon. Beszélgetőpartner elérhetősége
(telefonos interjú a szerzővel, fordítóval, szerkesztővel vagy a kiadó munkatársaival).

Ár
3 x 1 db 60 másodperces reklámszpot, amely ismertető és programajánló reklámhirdetés egyben:
30 000 Ft+áfa/szpot – a két ismétléssel együtt

MÉDIAAJÁNLAT – MINDENNAPKONYV.HU
MINDENNAPKONYV.HU, A KÖNYVPORTÁL
A mindennapkonyv.hu egy könyves portál és vásárlói közösségi oldal.
A látogatók, amellett hogy könyves híreket, interjúkat, részleteket és kritikákat
olvashatnak, maguk is véleményezhetik a könyvet, sőt ha regisztrálnak írhatnak
ajánlókat. Saját profiloldalukon összegyűjthetik azokat a könyveket, melyek
érdeklik őket, és gondolkoznak, azok megvásárlásán.

Tartalmi megjelenések
• Recenzió, e-mail interjú
• Nyomdaszag rovat
• Részlet felvezető szöveggel

• Kritika, videóinterjú
• Könyvgyár rovat

Tartalom főoldali kiemelése

Ár
• Recenzió, e-mail interjú
• Nyomdaszag rovat
• Részlet felvezető szöveggel
• Kritika, videóinterjú
• Könyvgyár rovat

15 000 Ft + áfa
5 000 Ft + áfa
5 000 Ft + áfa
30 000 Ft + áfa
20 000 Ft + áfa

• főoldali kirakat
• főoldali 1/1
• főoldali 2/3
• főoldali 1/3

300%/nap
200%/nap
175%/nap
150%/nap

MÉDIAAJÁNLAT – KUPON HÍRLEVÉL
KUPON HÍRLEVÉL

Minden héten keddtől (1 hétig) érvényes

Terjesztési csatornák
• direkt e-mailt küldünk közel 274 000 címre törzsvásárlóinknak

Beváltás módja
• online és boltokban

Kupon kedvezménye
• minimum 30% kedvezményt adunk, ettől el lehet térni

Elszámolás módja
A Líra kuponos árral, normál árrésen számol el a kiadóval
a fogyásjelentésben.
A kupon hírlevélre jelentkezni a kiadói kapcsolattartónál lehetséges.

MÉDIAAJÁNLAT – ONLINE
NYITÓOLDALI LAPOZÓ
►KÉP

Formátum
JPG, GIF, PNG kép

Méret
szélesség: 481 pixel
magasság: 256 pixel
max. 150 kbyte

►TERMÉK ADATLAP
Ár
Egy hét: 100 000 Ft + áfa
Egy hónap: 350 000 Ft + áfa
50%-os felár: november-december
Igény esetén elkészítjük a képet!

Akciós nyitóóoldali lapozó csomag:
• kép vagy termék adatlap a nyitóoldali lapozóban egy hónapig
• lira.hu nyitóoldalán megjelenés
az újdonságok között egy hétig
• hírlevélben egyszeri 1/3 megjelenés
• Líra facebook oldalán 1 napig első
helyen való megjelenés

Ár
Havi megjelenés:
280 000 Ft + áfa

MÉDIAAJÁNLAT – ONLINE
ALOLDALI LAPOZÓ
könyv|film|zene|hangoskönyv

►KÉP

Formátum
JPG, GIF, PNG kép

Méret
szélesség: 481 pixel
magasság: 256 pixel
max. 150 kbyte

►TERMÉK ADATLAP
Ár
Egy hét: 60 000 Ft + áfa
Egy hónap: 210 000 Ft + áfa
50%-os felár: november-december
Igény esetén elkészítjük a képet!

Akciós aloldali lapozó csomag:
• kép vagy termék adatlap
az aloldali lapozóban egy hónapig
• lira.hu nyitóoldalán megjelenés
az újdonságok között egy hétig
• hírlevélben egyszeri 1/3 megjelenés
• Líra facebook oldalán 1 napig első
helyen való megjelenés

Ár
Havi megjelenés:
180 000 Ft + áfa

MÉDIAAJÁNLAT – ONLINE
HÍRLEVÉL
►Kiemelt újdonságok 1/3 széles
Ár

40 000 Ft + áfa
50%-os felár: november-december

►Kiemelt újdonságok 1/2 széles
Ár

75 000 Ft + áfa
50%-os felár: november-december

MÉDIAAJÁNLAT – ONLINE
HÍRLEVÉL
►KÉP

Formátum

Méret

szélesség: 620 pixel
magasság: 300 pixel
200 000 Ft + áfa
max. 150 kbyte
50%-os felár: november-december
JPG, GIF, PNG kép

Ár

Akciós hírlevél csomag
• lira.hu csütörtöki hírlevelében kép a hírlevél elején
• lira.hu nyitóoldalán megjelenés az újdonságok
között egy hétig
• Líra facebook oldalán 1 napig első helyen
való megjelenés

Ár

175 000 Ft + áfa
Igény esetén elkészítjük a képet!

MÉDIAAJÁNLAT – ONLINE
CÉLZOTT HÍRLEVÉL
►KÉP

Formátum
JPG, GIF, PNG kép

Méret
szélesség: 650 pixel
magasság: 690 pixel
max. 500 kbyte

►TERMÉK ADATLAP
Ár
10 Ft + áfa /e-mail cím
Csomag esetén grátisz, vagy külön is kérhető
Igény esetén elkészítjük a képet!

MÉDIAAJÁNLAT – ONLINE
LÍRA KÖNYV FACEBOOK OLDAL

LÍRA.HU JÁTÉK

►TERMÉK ADATLAP

►TERMÉK ADATLAP

Ár

A játékhoz a kiadó 3 db könyvet biztosít.

30 000 Ft + áfa / bejegyzés

Ár
100 000 Ft + áfa / alkalom

LÍRA KÖNYV FACEBOOK JÁTÉK
►TERMÉK ADATLAP
A játékhoz a kiadó 3 db könyvet biztosít.

Ár
50 000 Ft + áfa / alkalom

MÉDIAAJÁNLAT – ELÉRHETŐSÉGEK
Bata Viktória
Marketing koordinátor
Líra Könyv Zrt.
Tel.: (1) 299 1042
Mobil: (1) 30/524 4963
Fax: (1) 299 8000
E-mail: bata.viktoria@lira.hu

Török Eszter
Katalógus szerkesztő
Marketing asszisztens
Líra Könyv Zrt.
Tel.: (1) 299 8004
Fax: (1) 299 8000
E-mail: torok.eszter@lira.hu

Hományi Péter
Főszerkesztő
mindennapkonyv.hu
Tel.: (1) 299 1034
E-mail: homanyi.peter@lira.hu

• Kupon hírlevél
• Online médiaajánlat
• Csomag ajánlatok
• Éves marketing megállapodások
• Könyvklub magazin
• Minden nap könyv magazin
• Líra bolthálózat
• Klubrádió
• InfoRádió
• mindennapkonyv.hu

Megrendelés és egyedi
árajánlatkérés:
hirdetes@lira.hu

