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A Líra Könyv  Zrt. bemutatása

A gazdag múltra visszatekintő, több mint huszonöt éve alapított
Líra Könyv Zrt.  Magyarország egyik vezető könyvterjesztő- 
és könyvesbolthálózata és webshopja.

A könyvesbolthálozat jelenleg kilencvenkét boltból áll. Ebből
negyvennyolc Líra könyvesbolt és könyváruház, huszonöt Líra–Móra 
üzlet, tizenhat pedig franchise partnerek által működtetett és három 
zenei kínálatra specializálódott bolt, amelyeket a csoportba tartozó
Rózsavölgyi és Társa, Magyarország legrégebbi zeneműkiadója
üzemeltet. A Líra és Líra–Móra boltok több mint fele bevásárlóközpon-
tokban 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 Buy-Way 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.) a DVD-ken és 

CD-ken át egészen a gazdag papír-írószer, játék és ajándék kínálatig.

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: Vásárlók eloszlása lakhely szerint:

Budapest Fókusz Könyváruház

Újhegy Líra-Móra Könyváruház

Veszprém Tesco Strip Mall
Líra-Móra Könyváruház

50 év felett

30-50 év között

30 év alatt

Budapest

Vidék7%

53%

40%

78%

22%



Wobbler kihelyezése

Kiemelés ajánlati piramison

Plakátkihelyezés bolton belül

Plakátkihelyezés kirakatban

A plakát mérete minden esetben B2 (50x70 cm)

A fenti árakra felár számolódik az alábbi kiemelt időszakokban:

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 nappal 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.

Kiemelések a Líra bolthálózatban

Plakátkihelyezés1  bolton belül

Plakátkihelyezés kirakatban

Kirakati kihelyezés

Kiemelés ajánlati piramison

Szóróanyag kihelyezése

Wobbler kihelyezése

5000 Ft+Áfa/plakát/hónap

15.000 Ft+Áfa/plakát/hónap

10.000 Ft+Áfa/cím/hónap

10.000 Ft+Áfa/cím/hónap

10 Ft+Áfa/db/hónap

2000 Ft+Áfa/db/hónap

április-július

+30%

október-december

+50%



Átlagos kattintás-szám 300-2000 kattintás között

november-december

+50%

A fenti árakra felár számolódik
az alábbi kiemelt időszakokban:

Kiemelések online felületeinken

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

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: 
620x300 px, jpg

•

Hírlevél banner kiemelés 200.000 Ft+Áfa/alkalom

Grafika mérete, formátuma: 
650x690 px, jpg

•

Célzott hírlevél 10 Ft+Áfa/cím

Egyedi grafika és szöveg, vagy
a könyv borítója és fülszövege

•

Líra Könyv Facebook oldalon 
rögzített bejegyzés

30.000 Ft+Áfa/bejegyzés

Egyedi grafika és szöveg, vagy
a könyv borítója és fülszövege + 
kérdés és három válaszlehetőség
A kiadó biztosít 3 db
nyereménykönyvet!

•

•

Líra Könyv Facebook játék 50.000 Ft+Áfa/alkalom

Kérdés és három válaszlehetőség
A kiadó biztosít 3 db
nyereménykönyvet!

•
•

lira.hu játék 100.000 Ft+Áfa/alkalom

Grafikát nem igényel!•

Hírlevél 1/3 megjelenés 40.000 Ft+Áfa/alkalom Nyitóoldali lapozó

Aloldali lapozó

Célzott hírlevél

Hírlevél 1/3 megjelenés

Hírlevél banner kiemelés



Akciós csomagok online felületekre

A lira.hu heti törzsvásárlói hírlevelét csütörtökönként kapják meg az online rendelő és boltban vásárló törzsvásárlóink 
egyaránt. Így minden héten 250.000 címre küldjük ki hírlevelünket.

A lira.hu weboldal jelenleg 171.000 regisztrált felhasználóval rendelkezik és naponta átlagosan 7100
látogató keresi fel.

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

•

•

•
•

Nyitóoldali lapozó csomag: 300.000 Ft+Áfa

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

•

•
•

•

Aloldali lapozó csomag: 180.000 Ft+Áfa

lira.hu csütörtöki hírlevelében banner 
megjelenés
lira.hu csütörtöki hírlevelében
1/3 megjelenés
lira.hu nyitóoldalán megjelenés
az újdonságok között egy hétig
Líra Facebook oldalán 1 napig első helyen 
való megjelenés

•

•

•

•

Akciós hírlevél csomag: 240.000 Ft+Áfa



Líra kuponakció

Lehetőség van a heti akcióban való részvételre (minden héten kedden indul), ami az adott héten a boltokban
és online is érvényes.

Kuponakció feltétel: minimum 30% kedvezmény biztosítása, minimum 10, a Líra hálózatban elérhető címre.

Elszámolás módja: A Líra az akciós árral, normál árrésen számol el a kiadóval a fogyásjelentésben.

Az akciót az alábbi felületeken hirdetjük:

A kuponakciós hírlevélre jelentkezni a kiadói kapcsolattartónál lehetséges!

Nyitóoldali lapozó

Hírlevél banner kiemelés

Hírlevél a törzsvásárlóknak (250.000 cím)



Minden Nap Könyv – a könyvportál

A Líra csoport első könyves blogja, a mindennapkonyv.hu, egy könyves portál és vásárlói közösségi oldal, 2017 
novemberében indult el. Amellett hogy könyves híreket, interjúkat, részleteket és kritikákat olvashatnak az oldalon,
a látogatók maguk is véleményezhetik a könyveket, regisztráció után pedig maguk is írhatnak ajánlókat. A tartalmi 
funkció mellett kereskedelmi szempont is megjelenik az oldalon: a felhasználók saját profiloldalukon összegyűjthetik 
a számukra érdekes, későbbi vásárlásra szánt könyveket.

Az oldal látogatottsági adatai:

Az oldalon az alábbi rovatokban van lehetőség �zetett tartalmi megjelenésre:

A tartalmi megjelenések főoldali kiemelése:

összes kattintások száma / nap (átlag)

egy cikkre érkező kattintások száma /nap (átlag)

2018 legnépszerűbb cikkére érkezett
kattintások száma összesen 

1700

300

38.562

Olvastuk

Nyomdaszag

Gyerekek

Egy perc vers

Aki író akar lenni

Beleolvasó

Felolvasó

30.000 Ft+Áfa

5000 Ft+Áfa

5000 Ft+Áfa

5000 Ft+Áfa

5000 Ft+Áfa

5000 Ft+Áfa

5000 Ft+Áfa

MINDENNAPI

Főoldali kirakat

Főoldali 1/1

Főoldali 2/3

Főoldali 1/3

300% / nap

200% / nap

175% / nap

150% / nap

Videó

Kérdés és válasz

Könyvgyár

Mindenki olvas

30.000 Ft+Áfa

15.000 Ft+Áfa

20.000 Ft+Áfa

5000 Ft+Áfa

INTERJÚ

Főoldali 1/1

Főoldali 1/3

Főoldali kirakat

Főoldali 2/3



Líra Könyvklub Magazin

A lap pro�lja

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 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

A lap megjelenik online formában is,
amit elektronikusan a teljes törzsvásárlói listára
kiküldünk, 250.000 címzettnek.

A lap fogyasztói ára 198 Ft, a Líra Könyvklub
tagjainak ingyenesen biztosítjuk.

Líra könyvesbolthálózat(átlag)

Direkt mail formában a Líra Könyvklub 

Saját ügynökhálózaton keresztül

8000 példány

30.000 példány

12.000 példány



A Líra Könyvklub megjelenésének
tervezett ütemezése 2019-ben

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 hirdetések megjelenési formái és díjai

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.

Líra Könyvklub Magazin

Megjelenési forma

Alap katalógus megjelenés

Kiemelt katalógus megjelenés

1/2 oldalas katalógus megjelenés

1/1 oldalas katalógus megjelenés

Ár

30.000 Ft+Áfa

50.000 Ft+Áfa

100.000 Ft+Áfa

150.000 Ft+Áfa

Lapszám

2019/1.

2019/2.

2019/3.

2019/4.

2019/5.

2019/6.

Lapzárta

január 18.

március 20.

május 9.

június 18.

augusztus 21.

október 15.

Megjelenés

február 19.

április 16.

június 4.

július 16.

szeptember 17.

november 12.
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OLVASNIVALÓ

Czirják Eszter

A JÁTÉKMESTER
135 × 205 mm,
234 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX226
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250  FT

Mit tehet az ember, amikor 
a két legfontosabb dolgot 
elveszíti az életében? 
Mit tehet, amikor két furcsa 
bőröndöt talál az ajtaja 
előtt, amiktől akárhogy is 
próbál, nem tud megsza-
badulni? Hogyan lehet 
újrakezdeni az életet bénító 
veszteségekkel a hátunk 
mögött, és mi a titok, ami 
a Játékboltot varázslatosan 
gyógyító hellyé teszi?

Galgóczi Dóra

LEGYÉL CSAK ELÉG JÓ(L)
...ha már nem vagy tökéletes
142 × 198 mm,
196 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX225
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Elakadtál az életvezetési 
útmutatók közt, és már nem 
tudod, melyiket kövesd?
Most olyan iránytűt kapsz 
segítségként, ami csak rólad 
és neked szól. Párkapcso-
lati kérdések, szülő-gyerek 
viszony, pályaválasztás, 
egészséges étrend, testedzés 
és táplálékkiegészítők terén 
ad tanácsokat Galgóczi Dóra 
író és természetgyógyász.

Jeffrey Archer

ÁRULKODÓ NYOMOK
137 × 197 mm, 304 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX229
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
A kötet változatos, megannyi helyszínen és időn átívelő 
történeteit a szerzőnek az elmúlt tíz évben tett útjai inspi-
rálták. Jeffrey Archer megkapó írásaival ismét bizonyítja, 
hogy korunk legnagyobb elbeszélői között a helye.

Lincoln Child

FARKASHOLD
137 × 197 mm,
240 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX228
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Jeremy Logan, a rejtélykutató-
ként elhíresült történész 
pro fesszor az Adirondack-hegy-
ségbe utazik, hogy befejezze 
regényét. Egykori egyetemi 
barátja, a jelenleg vadőrként 
szolgáló Randall Jessup keresi 
fel, és rögtön a segítségét kéri. 
Az elmúlt három hónapban 
ugyanis két hátizsákos túrázót 
is megöltek, mindkettejüket 
bestiálisan szétmarcangolták 
telihold idején. 

Thomas Harris

A VÖRÖS SÁRKÁNY
137 × 197 mm,
388 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX227
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Will Graham csaknem az 
életével fizet, amikor elkapja 
a veszélyes őrültet, a „Kannibál 
Hannibal” néven elhíresült 
dr. Lectert, ezért úgy dönt, 
hogy visszavonul. Jack Craw-
ford FBI-ügynök azonban a 
segítségét kéri. Két családdal 
is azonos körülmények között 
végeznek az otthonukban: 
a gyilkos összetöri a házban 
lévő tükröket, és annak a da-
rabjait használja fel a tettéhez.

Linwood Barclay

TÜNÉKENY IGAZSÁG
137 × 197 mm,
400 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX222
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

A bezárás előtt álló autósmozi 
zárónapján a vetítőfal leomlik, 
és négy embert maga alá 
temet. A kiérkező szakértők 
a helyszín átkutatásakor 
pokolgépre utaló nyomokat 
találnak. Az egyik áldozat 
lánya Cal Weaver magány-
nyomozót kéri meg arra, hogy 
nézzen utána egy betörésnek, 
amely a közelmúltban az apja 
házában történt. Cal egy rej-
tett alagsori szobát fedez fel.

Nele Neuhaus

AKI SZELET VET...
137 × 197 mm,
496 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX223
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Egy éjjeliőr lezuhan a lépcsőn 
a szélerőműparkok létesítésé-
vel foglalkozó cég irodaházá-
ban, és halálra zúzza magát. 
Kirchhoff és Bodenstein főfel-
ügyelők számára hamarosan 
nyilvánvalóvá válik, hogy nem 
baleset történt. A nyomok egy 
természetvédő csoporthoz 
vezetnek, amelynek a tagjai 
bármit megtennének azért, 
hogy megakadályozzák 
az erőmű megépítését.

Alekszandra Marinyina

IDEGEN ÁLARC
Az Orosz krimik-sorozat legújabb kötete a rendőr alezredes 
írónő tollából. A történet kulcsszereplői – a meggyilkolt író, 
az emberölésért elítélt üzletember és a kórházból hazatérő 
politikusfeleség – soha nem találkoztak egymással, sor-
suk mégis összefonódik. Mindegyikük részese ugyanan-
nak a szövevényes és megdöbbentő bűnügynek, melynek 
fő mozgatórugója az ádáz gyűlölet és… a határtalan sze-
retet. Az érthetetlennek és rejtélyesnek tűnő események 
végül racionális magyarázatot nyernek, és a könyv olvasá-
sa közben nem tudunk szabadulni attól az érzéstől, hogy 
mindez akár igaz is lehet.

A kötet jellemzői:
148 × 210 mm,

458 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: BX224
Bolti ár: 3790 Ft

KLUBÁR: 3490 FT
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AZ ULPIUS BARÁTI KÖR AJÁNLÁSÁVAL

Raphaëlle Giordano

A MÁSODIK ÉLETED 
AKKOR KEZDŐDIK, 
AMIKOR MEGÉRTED, 
HOGY CSAK EGY VAN
125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX232
Bolti ár: 3590 Ft
KLUBÁR: 3290 FT

Egy asszony különleges utazá-
sa a boldogtalan, kiüresedett 
életből egy célokkal teli, igazi 
élet felé, az Eat, pray, love 
és Az alkimista rajongóinak. 
A regény végén megtalalhat-
juk a Camille terápiája során 
alkalmazott eszközök, mód-
szerek leírását, magyarázatát.

Nicola Moriarty

AZ OLYAN NŐK
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX239
Bolti ár: 3850 Ft
KLUBÁR: 3580 FT

Amikor Poppy hazaér, 
s a férjét meg a legjobb 
barátnőjét meghitt csevegés 
közben találja, azt hiszi, 
a születésnapi meglepetés 
buliját tervezik. Vajmi keveset 
tud. Igazából azért várják, 
mert a viszonyukról akarnak 
beszélni vele. És arról, hogy 
a közös gyermeküket várják. 
Most, bárhová megy Poppy, 
az anyukák erre az árulásra 
emlékeztetik. 

Beatriz Williams

A NYÁRI FELESÉGEK
125 × 200 mm,
450 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX237
Bolti ár: 3890 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

1951. Miranda édesanyja 
beházasodik a Winthrop-szi-
get egyik leggazdagabb 
családjába. A New England 
partjaihoz közeli szigeten a 
felszín alatt finom feszültség 
húzódik az ott vakációzó 
gazdag családok és a szigetet 
egyszerű lakói között. Amikor 
Miranda beleszeret Joseph-
be, a világítótorony őrének 
jóvágású fiába, ez a feszültség 
könyörtelenül felszínre tör.

Henning Mankell

ARCTALAN GYILKOSOK
125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX235
Bolti ár: 3650 Ft
KLUBÁR: 3350 FT

Egy fagyos januári reggelen  
Wallander felügyelő kimegy 
egy rutinbejelentésnek tűnő 
hívásra. Ám amikor megérke-
zik a magányos tanyaházba, 
vérfürdő fogadja. Egy öregem-
bert halálra vertek, a felesége 
félholtan hever a férfi teste 
mellett. Az asszony elmondja: 
az elkövetők külföldiek lehet-
tek. Ez kiszivárog a sajtóban, 
és felkorbácsolja az idegenel-
lenes érzelmeket.

Karin Slaughter

ELNÉMÍTVA
125 × 200 mm, 
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX236
Bolti ár: 3850 Ft
KLUBÁR: 3580 FT

Atlanta legtehetősebb kert-
városaitól a szegény emberek 
lakta sivár lakótelepekig egy 
gyilkos átlépte a jólét és a 
származás határait. Az őt 
üldözők szintén kénytelenek 
átlépni ezeket a határokat.  
A megdöbbentő fordula-
tokkal, félelmetes lélektani 
feszültséggel és érzelmekkel 
teli Elnémítva sokkolón fokoz-
za a feszültséget a katartikus, 
feledhetetlen végkifejletig.

C. J. Tudor

A KRÉTA EMBER
125 × 200 mm,
360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX240
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Egy tinédzser segített meg óvni 
a wurlitzeres lány életét.  
Az a nyár változtatott meg 
mindent. Az hozta el a kréta-
embereket – titkos kód szerint 
rajzolták őket az aszfaltra. 
Csakhogy aztán önnön aka-
ra tuk ból kezdtek feltűnni, 
szörnyű képeket jövendölve a 
poros kövezeten. Tudtak a holt-
testről a folyóban, és tudtak a 
wurlitzeres lány testéről, amely 
ott hever az erdőben, fej nélkül.

Alison Weir

ARAGÓNIAI KATALIN
125 × 200 mm,
620 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX238
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Aragóniai Katalin spanyol 
hercegnő, VIII. Henrik le gen-
dás első felesége hat hét 
távolságra kerül hazájától, ahol  
minden más: a nyelv, az étel, 
az időjárás. Katalin számára 
egyikben sincs öröm. Tizenhat 
évesen egyedül találja magát, 
csupa idegen között. Hiányzik 
az édesanyja. Elveszett fivérét 
gyászolja. Még azokban sem 
bízhat, akiket megbíztak 
a védelmével. 

Raphaëlle Giordano

AZ A NAP, AMIKOR  
AZ OROSZLÁNOK SALÁTÁT FOGNAK ENNI
125 × 200 mm, 300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX233
Bolti ár: 3590 Ft • KLUBÁR: 3290 FT
Hogyan győzzük le saját magunkat, és fordítsuk a javunkra azt 
a tulajdonságunkat, amely a legzavaróbb bennünk? Hogyan 
tudjuk megtalálni azt a belső utat, amely megtanít bennünket 
uralni a saját életünket? Ezekre a kérdésekre is megpróbál vá-
laszt adni új regényében Raphaëlle Giordano, aki már több, mint 
2 millió olvasó életét tette boldogabbá.

Réti László

EURÓPA,  
FALAK MÖGÖTT
125 × 200 mm,
550 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX234
Bolti ár: 3890 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

Európa, 2033. Felépült A Fal. 
Migránsok milliói ellen védi 
a kontinens déli és keleti hatá-
rait. Hat méter magas építmény. 
Őrtornyok, géppuskák, mes-
terlövészek. Évente több ezren 
halnak meg, akik megpróbálnak 
átjutni A Falon. Európának 
vá lasztania kellett régi értékei 
és a biztonság között. Európa 
a biztonságot választotta. 
Európa bezárta kapuit.

Kiemelt katalógus
megjelenés

Alap katalógus 
megjelenés

1/1 oldalas
katalógus megjelenés

1/2 oldalas
katalógus megjelenés



Minden Nap Könyv Magazin

A Minden nap könyv című könyvajánló a HVG, a 168 óra és a Népszava3 két lapszámába, az előfizetői példányokba 
behúzva jelenik meg (kb. 53.000 db). A behúzás mellett 3000 db kerül könyvesboltjainkba.

A hetilapok száma és összetétele évközben változhat!

A hirdetések megjelenési formái és díjai

A Minden Nap Könyv évente kétszer jelenik meg.
A nyári lapszám az Ünnepi Könyvhétre időzítve
, a tél lapszám a karácsonyi időszakot megelőzően.
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Esterházy Péter –  
Nádler István 

HÉT UTOLSÓ SZÓ
Vannak könyvek, amik 
a hiány ról mesélnek, 
a hiány pedig gyak ran a 
hallgatással fejezhető ki a 
legpontosabban. 7 utolsó 
szó. Nádler István képei, 
Esterházy Péter drámája. 
Esterházy, Haydn, Nádler. 
Szöveg, zene és kép 
egybeforr, hét utolsó szóval 
törekszik a teljesség felé.
(Uram, mért kellenek szavak 
az imádkozáshoz?)
3990 Ft

Brewster Ralph

HONTALANUL 
BUDAPESTEN 
1940–1944
Ralph Brewster könyve négy 
háborús év krónikája egy 
Buda pesten rejtőzni kénysze-
rülő, a kultúra és művészetek 
iránt mélyen érdeklődő 
amerikai szemszögéből.
A rendkívül művelt fiatalem-
ber bujkálásának regényes 
krónikája páratlanul értékes 
kordokumentum, közelkép és 
körkép a város életéről.
3490 Ft

Marco Polo-sorozat 
NEW YORK 
Naprakész információk,  
bárhová utazunk! Kalandok 
és élmények 24 órába sű-
rítve. Ötletek és javaslatok, 
hogy kevés pénzből hogyan 
érezzük jól magunkat és 
hová menjünk vásárolni. 
Minden fejezet végén taka-
rékos ajánlat. 
Új fejezetek: zene, klubok, 
művészet és építészet, 
kulturális élet és étkezési 
szokások, minden fontos 
esemény, dátum és cím!
2490 Ft

Apollóniosz Rhodiosz 
ARGONAUTIKA
A görög mitológia egyik 
leghíresebb történetében 
Iászón és kö vetői, az argo-
nauták az ősi időkben még 
Iolkosz nevet viselő Vo losz 
kikötőjéből hajóztak ki, 
hogy megkeressék a Poszei-
dón és Theophané nászából 
született aranyszőrű kos 
lenyúzott bőrét, a Kolkhiszt 
védő aranygyapjút.
A kötet új fordítása Tordai 
Éva igényes tolmácsolásá-
ban olvasható. 
4500 Ft

Daniela Mari
AZ AKTÍV IDŐSKOR 
MŰVÉSZETE
AVAGY SÉTA SZÁZÉVESEKKEL

Daniela Mari orvos, egyetemi 
tanár, a geriátria kutató-
ja. Kötetében arra keresi 
a választ, hogy valójában mit 
jelent megöregedni, mi az 
öregség és mikor kez dődik 
ez a folyamat, miért élik meg 
különbözőképpen az embe-
rek az öregséget, s hogyan 
maradhatnak az idősek 
minél tovább aktívak.
2990 Ft

É. Szabó Márta 
AKINEK A MADARAK  
IS CHOPINT  
ÉNEKELNEK
ÉRDI TAMÁS TÖRTÉNETE
A briliáns vak zongoramű-
vész pályáját rajzolja 
meg édesanyja, É. Szabó 
Márta, az ismert televíziós 
személyiség, a Cimbora és 
számos más, főleg gyerme-
keknek szánt kultúr műsor 
szerkesztő je. Az életrajzi 
kötetet számos fotó teszi 
még személyesebbé.
3990 Ft

Györffy Miklós

NÉMET
KULTURÁLIS SZÓTÁR
A kötet azokat a kifejezé-
seket is ismerteti, amelyek 
éppen azért maradnak rejtve 
a nyelvtanulók előtt, mert a 
németek maguk nem is 
gondolnak rá, hogy egyes, 
számukra magától értetődő 
dolgok érthetetlenek a kül-
földi számára. Györffy Miklós 
nem egyszerűen „országis-
mereti” szótárt írt, hanem 
útikalauzt a németséghez.
3990 Ft

Czobor Zsuzsa – Horlai György 

LOPVA ANGOLUL
4 KÖTETES ANGOL 
NYELVKÖNYVCSOMAG
A Lopva angolul egy három 
részből álló angol nyelv-
könyvcsalád, melynek 3/1, 
3/2, 3/3-as kötete egy 
detektívtörténet segítségével 
a teljesen kezdő szintről a 
középfok előtti szintig készíti 
fel a nyelvtanulókat. A három 
könyv nyelvtani anyagát egy 
negyedik, a Nyelvtani össze-
foglaló kapcsolja egységbe.
6990 Ft/csomag

Király Levente (szerk.)

HOFI MEGMONDJA
Létezik egy eddig talán nem is nyilvánvaló, zseniális mozza-
nata a Hofi-jelenségnek: az általa megformált figura csak 
úgy tesz, mintha összevissza fecsegne, közben épp az ellen-
kezője történik. Tömör poénok és aforizmák tömegét zúdítja 
a nézőkre-hallgatókra. A kötet ezekből nyújt válogatást.
2490 Ft
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HVG Könyvek

W. Chan Kim –  
Renée Mauborgne

KÉK ÓCEÁN VÁLTÁS
Hatékony és magabiztos 
növekedés verseny nélkül
Mik a lehetőségeink a túl te - 
lített piacon? A kék óceán 
stratégia kidolgozói, az 
INSEAD nemzetközileg elis  - 
mert menedzsmentgurui 
bemutatják, hogyan tudunk 
eltávolodni a versenytársaktól 
hemzsegő vörös óceántól, és 
végigvezetnek a váltáson.
4500 Ft

Manal Al-Sharif

MERJ VEZETNI!
Egy szaúdi nő harca 
az egyenlőségért  
a férfiak királyságában 

Manal kamaszként 
vallási fanatikus volt, de 
értékrendje fokozatosan 
átalakult. A börtönt is 
megjárt nőjogi harcos 
bensőséges vallomása 
betekintést nyújt a szaúdi 
nők megaláztatásokkal teli 
mindennapjaiba.
3500 Ft

Giles Chapman

KLASSZIKUS  
AUTÓK KÖNYVE
Átfogó képes album
A gyönyörű fotókkal 
illusztrált kötet átfogó képet 
ad az 1940-es évektől az 
1980-as évek végéig gyár-
tott több mint 250 ikonikus 
autótípusról. Ismerjük meg 
a legszebb és leginnovatí-
vabb autócsodákat és ter-
vezőiket, valamint fedezzük 
fel a gyártók történetét!
9990 Ft

Michelle Obama

ÍGY LETTEM
„Életünk története a részünkké válik, mindig  
velünk marad. Én így lettem azzá, aki vagyok.”
Az Egyesült Államok egykori first ladyjének  
személyes hangú, átütő erejű és inspiráló önéletrajza.
4900 Ft

STRESSZ:
A FESZÜLTSÉGOLDÁS
PSZICHOLÓGIÁJA
Hogyan alakítsuk a stresszt 
pozitív energiává?
A stressz az élet velejárója, 
de ha elhatalmasodik 
rajtunk, az egészségünket 
fenyegeti. A könyv érthető-
en mutatja be, hogyan hat 
a stressz a szervezetünkre, 
mit tehetünk ellene, és 
miként válhatunk ellen-
állóbbá a mindennapok 
stresszoraival szemben.
4500 Ft

Erica Reischer

75 STRATÉGIA 
BOLDOG ÉS 
SIKERES GYEREKEK 
NEVELÉSÉHEZ
A lényegre törő könyv kuta-
tások és klinikai tapaszta-
latok alapján foglalja össze 
a nevelés kulcsfontosságú 
stratégiáit, amelyeket a pél-
dák és tippek segítségével 
akár azonnal alkalmazha-
tunk is.
3500 Ft

KÉSZÍTS SAJÁT 
LEGO® FILMET!
A LEGO hivatalos 
útmutatója stop-motion 
animációk készítéséhez. 
Készíts 10 minifilmet 
LEGO elemekkel és minifi-
gurákkal! Használd a tele-
fonodat, a tabletedet vagy 
a számítógépedet! 
Ötletek a sztorihoz, a vilá-
gításhoz, a díszlethez és 
a hangeffektekhez.
5400 Ft

LEGO®

LÁNCREAKCIÓK
Tervezz és építs izgalmas 
mozgó szerkezeteket!
Vedd elő a LEGO készlete-
det, mi pedig néhány extra 
elemet adunk hozzá, és 
megmutatjuk, hogyan építs 
10 k ü lön böző mozgó szer-
kezetet, amelyek a lánc-
reakció elvén működnek.
5400 Ft

KÖNYV  
LEGO® MINIFIGURÁKKAL  

ÉS KELLÉKEKKEL, VALAMINT 
KIHAJTHATÓ HÁTTEREKKEL.

KÖNYV, VALAMINT
TÖBB MINT 30 LEGO®  
ELEM ÉS KIVÁGHATÓ  

TARTOZÉKOK. A TUDÁS ENCIKLOPÉDIÁJA

DINOSZAURUSZOK
Több mint 60 őslény, 
ahogy még sosem láttad
Lenyűgöző illusztrációk 
varázsolják élővé 
a földtörténeti múlt 
leghíresebb fajait. Utazz 
vissza a földtörténeti kö-
zépkorba, és fedezd fel, 
hogyan éltek a dino szau-
ruszok, miért haltak ki, 
és mit árulnak el nekünk 
a maradványaik!
5700 Ft
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Megjelenési forma

Alap katalógus megjelenés

Kiemelt katalógus megjelenés

1/2 oldalas katalógus megjelenés

1/1 oldalas katalógus megjelenés

Ár

30.000 Ft+Áfa

50.000 Ft+Áfa

130.000 Ft+Áfa

200.000 Ft+Áfa

Kiemelt katalógus
megjelenés

Alap katalógus 
megjelenés

1/1 oldalas
katalógus megjelenés

1/2 oldalas
katalógus megjelenés



Fidelio 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)   

690.000 Ft 
375.000 Ft 
270.000 Ft 
195.000 Ft 
975.000 Ft 
200.000 Ft 
1.400.000 Ft 
950.000 Ft 
800.000 Ft 
1.050.000 Ft 

65% kulturális kedvezményes ár

241.500 Ft
131.250 Ft
94.500 Ft
68.250 Ft
341.250 Ft
70.000 Ft
490.000 Ft
332.500 Ft
280.000 Ft
367.500 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 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.

- 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



*forrás Google Analytics

Fidelio.hu

Felület/desktop és mobil Címlap/listaár

Billboard, 970 x 250 px
Half page, 300 x 600 px
Roadblock, 640 x 360 px

345.000 Ft
425.000 Ft
370.000 Ft 

Címlap/65% kulturális kedvezménnyel

120.750 Ft
148.750 Ft
129.500 Ft

Felület/desktop és mobil Klasszikus/listaár

Billboard, 970 x 250 px
Half page, 300 x 600 px
Roadblock, 640 x 360 px

275.000 Ft
350.000 Ft
330.000 Ft 

Klasszikus/65% kulturális kedvezménnyel

96.250 Ft
122.500 Ft
115.500 Ft

Felület/desktop és mobil Színház/listaár

Billboard, 970 x 250 px
Half page, 300 x 600 px
Roadblock, 640 x 360 px

250.000 Ft
305.000 Ft
275.000 Ft 

Színház/65% kulturális kedvezménnyel

87.500 Ft
106.750 Ft
96.250 Ft 

Felület/desktop és mobil Teljes site/listaár

Half page, 300 x 600 px 525.000 Ft

Teljes site/65% kulturális kedvezménnyel

183.750 Ft 

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.

Az árak 1 hétre vonatkoznak!

Felület/desktop:
Teljes site-on futtatva (run of site), megjelenés (Av) alapú csomagok:
- 970*90 és 300*250px méretű bannerek szükségesek, 6 Ft/Av áron, (minimum megrendelés 30.000 Av/hét)
- 640*360px méretű banner szükségesek, 7 Ft/Av áron, (minimum megrendelés 20.000 Av/hét)

Felület/mobil:
Teljes site-on futtatva (run of site), megjelenés (Av) alapú csomagok:
- 480*480px méretű banner szükségesek, 7 Ft/Av áron, (minimum megrendelés 20.000 Av/hét)

TARTALMI MEGJELENÉSEK

Kiemelt ajánló:
Elérhetőség a címlapon az oldal közepén (mobil+desktop). Anyagleadás specifikáció alapján. 
Egyszerre maximum 5 ajánló jelenik meg.
Listaár: 175.000 Ft/hét

Támogatott melléklet (microsite):
Elérhetőség a teljes oldal jobb hasábján (mobil+desktop) oldalon.
Anyagleadás specifikáció alapján. 
Megvásárolható minimum 3 hónapra, listaár 150.000 Ft/hónap



Fidelio.hu

Kiemelt tartalmi boksz:
Elérhetőség a címlapon (mobil+desktop). Anyagleadás specifikáció alapján. 
Maximum hetente 2 új cikk küldése lehetséges.
Megvásárolható maximum 3 hónapra istaár 150.000 Ft/hét

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, listaár: 150.000 Ft/alkalom
   •   szöveges, statikus képpel max. több hirdetés/kiküldés, formátum, kép+szöveg, listaár: 90.000 Ft/alkalom
       (minimálisan rendelhet mennyiség 2 kiküldés)
   •   programajánló: adott vagy következő hétre vonatkozóan, listaár: 70.000 Ft/alkalom (minimálisan rendelhető
      mennyiség 2 kiküldés)

PR cikk:
Elérhetőség link+kép formájában a teljes oldal jobb hasábján (mobil+desktop) oldalon.
Anyagleadás specifikáció alapján.
Listaár: 300.000 Ft/hét

Nyereményjáték:
Szükséges: Kép+ cikk+ kérdések+ helyes válasz+nyeremény+nyeremény átvételéhez kontakt megadása.
Listaár 150.000 Ft/hét+nyeremény biztosítása

Galéria szponzoráció:
Elérhetőség a címlapon, nagy méretű, kiemelt felületen. 
Szükséges anyag: szerkesztőséggel egyeztetve, minimum 30-50 kép közül kiválogatva+ pr cikk.
Listaára: 500.000 Ft/hét

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)

TARTALMI SPECIFIKÁCIÓ



Egy kötet számára összesen négyszeri megjelenést (2×5 perc és 2×10 perc) tartalmaz.

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).

A Klubrádió hallgatottságáról a Könyvklub vonatkozásában:

A rövid 5 perces Könyvklub műsorát adásonként átlagosan 45-60 ezren hallgatják. A hétfői 1 órás műsor átlagos 
hallgatottsága 35-45 ezer fő, de elérése 70 ezer fő fölött kalkulálható.

A szombati Könyvklub Extrát és a vasárnapi 1 órás összefoglaló műsort 15 percenkénti bontásban átlagosan 15-35 
ezer fő hallgatja.

A Klubrádió naponta 200-250 ezer embert ér el, hetente átlagosan 400 ezer ember hallgatja a műsorainkat.
Jellemzően nagy az elkötelezett hallgató tábor, vagyis akik rendszeresen, napi több órán keresztül hallgatják a rádiót.

A Klubrádió átlagos hallgatója 30 év feletti, minimum érettségizett, de általában diplomás nő (51,7%).

Ez a reklámozási lehetőség a kiadó egy-egy címének, vagy sorozatának bemutatására tökéletesen alkalmas. 

Az ajánló elkészítésének névleges költsége, hogy a kiadó két támpéldányt biztosít a megjelentetni kívánt kötetből.

Műsorhelyek ára 40.000 Ft+Áfa 



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

InfoRádió

Műsorhelyek ára 30.000 Ft+Áfa

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 (közvetlenül az Aréna című 
műsor előtt) és szerdán 16:58-kor

60 másodperces reklámszpot megjelenését kínáljuk, melyben a kiadó neve is elhangzik.

A hirdetéshez szükséges 2 db támpéldány a kötetből, borító, leírás, ismertető a könyvről vagy a hozzá kapcsolódó 
programról, dedikálásról, az elhangozni kívánt fontosabb információk pontokba szedve. Szükség van továbbá beszél-
getőpartner 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

A műsorhely ára már a két ismétlést is tartalmazza!



Elérhetőségek

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

Marketing koordinátor
Líra Könyv Zrt.
Tel.: (1) 299 1042
Mobil: (30) 524 4963
E-mail: bata.viktoria@lira.hu

Bolti és online médiaajánlatok
Csomagajánlatok
Éves marketing megállapodások

•
•
•

Bata Viktória

Marketing asszisztens
Líra Könyv Zrt.
Tel.: (1) 299 8004
E-mail: torok.eszter@lira.hu

Könyvklub Magazin
Minden Nap Könyv Magazin
Klubrádió
InfoRádió

•
•
•
•

Nyárádiné Török Eszter

Főszerkesztő
mindennapkonyv.hu
Tel.: (1) 299 1034
E-mail: tinko.mate@lira.hu

mindennapkonyv.hu•

Tinkó Máté



MELLÉKLET

BOLTNÉV

Fókusz Könyváruház

Fókusz Könyváruház

Buy-Way Líra Könyváruház

Alphapark Líra-Móra Könyvesbolt

Buy-Way Líra Könyváruház

Récsei Könyváruház és Műszaki Antikvárium

Tesco Líra-Móra Könyvesbolt

Tesco Strip Mall Líra-Móra Könyváruház

Líra-Móra Könyvesbolt

Sziget Center Bevásárlóközpont 

Csillag Center Bevásárlóközpont 

Líra Könyv- és Zeneszalon

Savoya Park Líra Könyvesbolt

Corvina Könyvesbolt

Tesco Líra-Móra Könyvesbolt

Tesco Líra-Móra Könyvesbolt

Prémium Center Líra Könyvesbolt

Líra Könyvesbolt

Balaton Könyvesbolt

Magvető Könyvesbolt

Next Stop Líra Könyvesbolt

Líra-Móra Könyvesbolt

Zala Líra Könyvesbolt

Tesco Líra-Móra Könyvesbolt

VÁROS

Budapest

Szeged

Dunakeszi

Keszthely

Budapest

Budapest

Sopron

Veszprém

Tatabánya

Tököl

Budapest

Kecskemét

Budapest

Pécs

Miskolc

Hódmezővásárhely

Pápa

Kiskunhalas

Siófok

Eger

Székesfehérvár

Hatvan

Zalaegerszeg

Gyula

PLAKÁT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KIRAKATI 
PLAKÁT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KIRAKATI 
KIHELYEZÉS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A CSOPORT

FOGLALHATÓ

Plakátkihelyezés bolton belül

Plakátkihelyezés kirakatban

Kirakati kihelyezés

Kiemelés ajánlati piramison

Szóróanyag kihelyezése

Wobbler kihelyezése

16 bolt

15 bolt

23 bolt

24 bolt

24 bolt

24 bolt



MELLÉKLET

BOLTNÉV

Árkád Líra-Móra Könyváruház

Market Central Líra Könyváruház

Debrecen Plaza Líra-Móra Könyváruház

Új Buda Center Líra Könyváruház

Tesco Líra-Móra Könyvesbolt

Interspar Líra Könyváruház

Tesco Líra-Móra Könyvesbolt

Erzsébet Üzletház Líra Könyváruház

Líra Könyvesbolt

Újhegy Líra-Móra Könyváruház

Móraváros Tesco Líra-Móra Könyvesbolt

Szinvapark Líra Könyváruház

Líra Könyváruház

Next Stop Líra Könyvesbolt

Alphapark Líra Könyváruház

Líra-Móra Könyvesbolt

Líra Könyvesbolt

Jelky András Könyvesbolt

Líra Könyvesbolt

Vajda János Könyvesbolt

M5 Megapark Líra Könyvesbolt

Líra Könyvesbolt

Líra Könyvesbolt

Arany János Könyv- és Hanglemezbolt

VÁROS

Pécs

Vecsés

Debrecen

Budapest

Balatonfüred

Győr 2

Érd

Budapest

Szentendre

Budapest

Szeged

Miskolc

Szombathely

Csömör

Sopron

Békéscsaba

Kaposvár

Baja

Kőszeg

Székesfehérvár

Budapest

Ráckeve

Komló

Nagykőrös

PLAKÁT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KIRAKATI 
PLAKÁT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KIRAKATI 
KIHELYEZÉS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B CSOPORT

FOGLALHATÓ

Plakátkihelyezés bolton belül

Plakátkihelyezés kirakatban

Kirakati kihelyezés

Kiemelés ajánlati piramison

Szóróanyag kihelyezése

Wobbler kihelyezése

17 bolt

15 bolt

22 bolt

24 bolt

24 bolt

24 bolt



MELLÉKLET

BOLTNÉV

EuroCenter Líra-Móra Könyváruház

Lurdy Ház Líra-Móra Könyváruház

Fókusz Könyváruház

Sió Plaza Líra-Móra Könyváruház

Family Center Líra Könyváruház

Líra Könyváruház

Hegyvidék Bevásárlóközpont Líra Könyváruház

Rózsakert Líra Könyváruház

Interspar Líra Könyvesbolt

Tesco Líra-Móra Könyvesbolt

Líra Könyváruház

Gyöngyház Líra Könyvesbolt

Tesco Líra Könyvesbolt

Ady Könyvesbolt

Tesco Líra-MórTesco Líra-Móra Könyvesbolt

Family Center Líra Könyvesbolt

Líra-Móra Könyvesbolt

Líra Könyváruház

Tesco Líra-Móra Könyvesbolt

Líra-Móra Könyvesbolt

Petőfi Könyvesbolt

Fókusz Könyváruház

Líra Könyvesbolt

Kanizsa Plaza Líra-Móra Könyváruház

Líra Könyvesbolt

VÁROS

Budapest

Budapest

Pécs

Siófok

Szombathely

Debrecen

Budapest

Budapest

Diósd

Esztergom

Mosonmagyaróvár

Gyöngyös 2

Eger 2

Gyöngyös

Balatonboglár

Baja

Paks

Százhalombatta

Dombóvár

Dunaújváros

Hódmezővásárhely

Miskolc

Kiskunfélegyháza

Nagykanizsa

Győr

PLAKÁT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KIRAKATI 
PLAKÁT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KIRAKATI 
KIHELYEZÉS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C CSOPORT

FOGLALHATÓ

Plakátkihelyezés bolton belül

Plakátkihelyezés kirakatban

Kirakati kihelyezés

Kiemelés ajánlati piramison

Szóróanyag kihelyezése

Wobbler kihelyezése

17 bolt

16 bolt

22 bolt

25 bolt

25 bolt

25 bolt



Líra könyvesboltok      Líra–Móra könyvesboltok       Rózsavölgyi és Társa boltok1086 Budapest, Dankó utca 4–8.
Telefon: +36 1 2109600      Fax: +36 1 2101488      E-mail: lira@lira.hu


