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Pozicionálás
A Líra Könyvklub egyedülálló módon ötvözi az információt (tájékoztat az újdonságokról, eseményekről) a szórakozással (irodalmi szövegeket és interjúkat, ajánlókat, riportokat közöl) és
a katalógussal (számonként minimum 200 rendelhető címből
választhat az olvasó). A terjesztési szisztémának köszönhetően pedig garantáltan eljut a potenciális célközönséghez,
valamint napjaink kihívásának értelmében elektronikus úton
is hozzáférhető – így a lapban megjelenő kiadványok online
is rendelhetők.

A lap jellemzői

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 rovataiból
Interjú – hazai és külföldi írókkal, költőkkel.
Irodalom – novella, regényrészlet, tárca, vers – a legjobbak
tollából.
Könyvkritika, könyvajánló
Tudomány, művészet – népszerű ismeretterjesztés.
Életmód – a gasztronómiától az ezotériáig minden, ami összefügg az életmóddal.
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.

Példányszám
Nyomott példányok száma: 70 000.
Terjesztési csatornák
• Líra könyvesbolthálózat: 5000.
• Direkt mail formában a Líra Könyvklub tagjainak: 50 000.
• Saját ügynökhálózaton keresztül: 15 000.
• A lap megjelenik interneten is.
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.
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A könyvek rendelési csatornái
• Postai kiszállítás telefonon, levélben, faxon vagy e-mailen
történt rendelésre.
• Kedvezményes vásárlás a 60 boltból álló Líra könyvesbolthálózatban, jórészt az elkülönített Könyvklub-sarok választékából.
• Saját lakáson való megrendelés és könyvátvétel a Líra
Könyvklub ügynökhálózatától.

A LAPBAN VALÓ MEGJELENÉS
LEHETŐSÉGEI ÉS AZOK DÍJTÉTELEI
Megjelenési forma

Ára (Ft)

Alap katalógusmegjelenés

30 000

Kiemelt katalógusmegjelenés

50 000

1/2 oldalas katalógusmegjelenés

130 0000

1/1 oldalas katalógusmegjelenés

200 0000

A fenti árak ÁFA NÉLKÜL értendők. 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 megjelenés egyaránt jelenthet 1/4 és 1/5 oldal terjedelmet, a fél oldalas megrendelés 1/2 és 2/5 oldal terjedelmet.

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

Kiadó
Líra Könyv Zrt.
1086 Budapest, Dankó u. 4 – 8.
Telefon: 210-9600 • Fax: 210-1488
e-mail: lira@lira.hu • Honlap: www.lira.hu
Főszerkesztő: Király Levente
e-mail: kiraly.levente@lira.hu
Olvasószerkesztő: Aschenbrenner Eti
Tervezőszerkesztő: Szabó Rózsa
Katalógusszerkesztő:
Török Eszter • Telefon: 36-1-299-8004
e-mail: torok.eszter@lira.hu

ÜTEMEZÉS, 2018
Lapszám

Lapzárta

Megjelenés

2018/1.

2018. január 15.

február 20.

2018/2.

2018. március 26.

április 17.

2018/3.

2018. május 14.

június 5.

2018/4.

2018. június 18.

július 17.

2018/5.

2018. augusztus 21.

szeptember 18.

2018/6.

2018. október 15.

november 13.

