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PERSPECTIVE.
A PERSPECTIVE® magazin életre hívásakor legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy negyedévente 
egy-egy érdekes, a jelen kor technológiájával foglalkozó témakört mutassunk be Olvasóinknak 
úgy, hogy az bárki számára könnyen érthetővé és üzletileg értékelhetővé váljon.

Kiváló szakembereink által megírt cikkeken keresztül, ismert és elismert interjúalanyok 
aktuális és valóban érdekes témákkal kapcsolatos megszólaltatásával hitelessé és egyben 
hiánypótlóvá tettük Magazinunkat, ezzel messze túlszárnyalva kitűzött céljainkat. 

AMIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK.
Az elmúlt közel két év során mintegy 60 személyes interjút készítettünk vezető magyar és 
nemzetközi vállalatok képviselőivel és meghatározó kormányzati szereplőkkel -  szakértő 
szemmel körbejárva többek között a cloud megoldások, az energiahatékonyság, az üzleti 
folytonosság, a biztonságtechnika, a vállalati pénzügyek, marketing és a smart city-k 
témakörét.

Nagy örömünkre szolgált az is, hogy az ITU Telecom World 2015 októberében Budapesten 
megrendezésre került, a nemzetközi ICT szegmens számára meghatározó és elismert 
konferencia és kiállítás exkluzív, hazai médiapartnere lehettünk.

Az értékes és időszerű tartalmaknak, illetve kitartó munkánknak köszönhetően a magazin 
népszerűsége és ismertsége folyamatosan nő.

PREMIER
Első magyar nyelvű számunk idén, 2014. júliusában látott napvilágot és került direkt kiküldésre 
Magyarország TOP menedzserei és vállalati vezetői számára. Az első angol nyelvű és a 
második magyar nyelvű szám szeptemberben jelent meg. 



VALÓBAN MÁSKÉPP.
Szakmai cikkeinken keresztül megoldásokat kínálunk Olvasóinknak saját vállalkozásuk 
költségeinek csökkentésére, modern, jövőbe mutató eszközöket kínálunk az adatkezelésre és 
még számtalan területre vonatkozóan - felületet, teret nyújtva ezzel Ügyfeleink számára 
kreatív, tartalmi és szakmai módon prezentálva vállalkozásaik által nyújtott lehetőségeket 
valóban potens célpiacunk számára.

Az Emberek & Üzletek rovatunkban egyedi cikkekbe csomagolva a magyar szakmai életet, és a 
sikerhez vezető utat szemléltetjük - lehetőséget teremtve nagyszerű vezetők és ismert 
vállalatok képességeinek, szakmai kompetenciájának olvasmányos és érdekes bemutatására.

Mindezt friss és ropogós hírekkel és izgalmas életmód témákkal fűszerezzük meg - így is utat 
mutatva, nagyszerűen összekötve az igényes keresletet a minden igényt kielégítő kínálattal.

Nemzetközi megjelenésünknél külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy bemutassuk 
Magyarország és a külpiacokon aktív vagy nyitni kívánó hazai vállalatok versenyképességét, 
valamint az országhatáron belül és az azon túl nyúló üzleti és egyéb lehetőségeket. 



CÉLKÖZÖNSÉGÜNK. 
• felsővezetők, cégtulajdonosok, top menedzserek és vállalkozók
• 25-55 év közötti aktív személyek (73% férfiak, 27% nők)
• magasan képzett, diplomás emberek
• döntéshozók, döntést szakmai alapon befolyásolók
• átlagon felüli jövedelem és vásárlóerő
• egészséges és aktív életet élnek

TERJESZTÉSÜNK. 
• magazinunk ingyenes
• magyar és angol nyelven jelenik meg
• B5 méretű, színes, 80+4 oldal terjedelmű
• 5.000 db magyar és 5.000 db angol változatot (3 hónap késleltetéssel, nemzetközileg 

releváns, önálló tematikával)  nyomtatott formában juttatunk el a magyar és 
nemzetközi piacot meghatározó szereplőkhöz.

• további 2 x 10.000 e-mail címre küldjük el online, web alapú lapozható magazinként 
(résztartalommal), szintén a magyar és külföldi cégek részére

• PERSPECTIVE® wweboldal és Facebook oldal - szakmai, élő platformok, valódi, friss 
hírek az ICT szegmensből, a vállalati- és nagyvilágból

• alternatív terjesztési pontok Magyarországon és külföldön: szakmai konferenciák és 
rendezvények (ITU, Klenen, DC Dynamics, EuroCloud, Smart Future, Menta, IVSZ és 
számos egyéb), irodaházak lobby tere. 



HIRDETÉSI ÁRAK, PARAMÉTEREK. 

MÉRETEK ÁRAK KEDVEZMÉNYEK 

B2 oldal 174x253mm 
/144x223mm tükör/

550 000 Ft 
több megjelenés esetén: 

10-25 % 

B3 oldal 174x253mm 
/144x223mm tükör/

510 000 Ft 
több megjelenés esetén: 

10-25 % 

B4 oldal 174x253mm 
/144x223mm tükör/

570 000 Ft 
több megjelenés esetén: 

10-25 % 

Egy teljes oldal: 174x253mm 
/144x223mm tükör/ 460 000 Ft 

több megjelenés esetén: 

10-25 %

Két teljes oldal: 348x253mm 
/318x223mm tükör/

735 000 Ft 
több megjelenés esetén: 

10-25 %

Fél oldal: 174x126,5mm 
/144x105mm tükör/

305 000 Ft 
több megjelenés esetén: 

10-25 %

Negyed oldal: 87x126,5mm 
/70x110mm tükör/

185 000 Ft 
több megjelenés esetén: 

10-25%

MEGJEGYZÉS. 

• az árak nettó árak
• szakmai cikkek megjelentetésére, interjúk készítésére, rovatszponzorációra is

van lehetőség, további információért keresse szerkesztőségünket

LEMONDÁSI DÍJ. 

• a megjelenés előtt 30 nappal 50%

• a megjelenés előtt 15 nappal 100%

TECHNIKAI PARAMÉTEREK. 

• a kifutó méret további 5-5 mm ráhagyást igényel

• vágójeleket kifutón kívül kérjük elhelyezni

• a kreatívokat a következő formákban fogadjuk el: composite PDF

• CMYK szín és 300 dpi minőség
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Rátz Kinga 
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