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550.000 Ft
Az árak nettó árak!
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HIRDETÉSI ÁRAK ÉS MÉRETEK

Nekünk fontosak a hirdetőink!

Ezért a lapot 4000 aktív tervező, kivitelező, üzemeltető, 
kereskedő szakembernek és vállalkozónak postázzuk – 
sokszáz épületgépész mérnökkamarai tagnak, valamint 
MÉGSZ-, Gázközösség- és HKVSZ-tagoknak továbbá 300 
olyan személynek is, akik a szakma  jelentős  vezetői  
pozícióiban  dolgoznak.

ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKLAP

 
Kárpáti Zoltán, 
hirdetési vezető

Telefon: +36 70 206 3631
email: hirdetes@megsz.hu

1. szám: március 30.,
lettel

2. szám: május 10., Klíma- és légtechnikai melléklettel
3. szám: június 20., Megújuló energia melléklettel
4. szám: szept. 10., Fűtőberendezések és fűtési rendszerek 

melléklettel
5. szám: október 20.,  Nagy épületek, társasházak, intelligens
 rendszerek mellékettel
6. szám: december 10., Korszerű ivóvízrendszerek, esővíz-elveze-

tés és szennyvíz-technológiák melléklettel

Energiahatékonyság és komfort mellék-

A lapszámok és mellékletek megjelenési időpontjai:

20% kedvezmény pártoló tagjaink számára
20% mennyiségi kedvezmény 1.000.000 Ft feletti meg-
rendelés esetén
10% határidőkedvezmény  törté-
nő megrendelés esetén
A mennyiségi és a határidőkedvezmény nem összevon-
ható.

 2022. november 15-ig

50% felár belső borító vagy speciális elhelyezés esetén
100% felár hátsó borítóhirdetés esetén
200% felár az 1/4 oldalas címoldalhirdetés esetén

FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Kedvezmények

Felárak

Bozsó Béla,
főszerkesztő

Telefon: +36 30 866 7883
email: bozso@megsz.hu

MÉGSZ print médiaajánlat 2023

4000 példányban, aktív szakemberek számára!

Öt év szünet után hirdetési árakat kellett emelnünk. 
A hirdetési árak emelése az elmúlt években folyamatosan 
emelkedő postai díjak és nyomdai árak, valamint az 
infláció miatt vált szükségessé.

Hirdetőinket továbbra is a már megszokott kedvezmények 
várják és kiemelt partnereinknek hosszútávú együttműkö-
désünk részeként továbbra is egyedi árakat biztosítunk!

Médiák, árak

Hiteles példányszám, átlátható terjesztés!

 Az Épületgépész szaklap példányszáma hiteles szám, 

a nyomdai és terjesztési számláink másolatát minden 

évben elérhetővé tesszük hirdetőink számára. 

Hirdetőink biztosak lehetnek abban, hogy 4000 aktív 

és fontos szakember postaládájába jut el a 

hirdetésük.

A hirdetési árak emelkedésének nyomában!



Médiák, eszközök, árakMÉGSZ online médiaajánlat 2023 Médiák, árak

.hu
A Magyar Épületgépészek Szövetségének weboldala

Az epuletgepesz.hu különleges, mert...

•a szakma friss híreit, a vezető gyártók termékinformációit,
•épületgépész cégek vezetőivel készített interjúkat,
•a szakma rendezvényeiről készített beszámolókat,
• az építőipar és a vállalkozói világ fontos információit,
•állásajánlatokat, rendezvénynaptárat,
•az  Épületgépész szaklapban megjelent szakcikkeket,
•és a megrendelt PR cikkeket is tartalmazza.

A naprakész és érdekes tartalmainkat tematikus rovatokban 
(hírek, épületgépészet, termékújdonságok, megújuló energia, 
klíma- és légtechnika, vállalkozás) jelenítjük meg, és az 
olvasóknak a MÉGSZ-hírlevélben rendszeresen ajánljuk 
ezeket!

EPULETGEPESZ.HU SZAKMAI HÍROLDAL

Az Épületgépész.hu kiváló reklámeszköz az online kam-
pányokban, hiszen frissességével, gyorsaságával és infor-
mációbőségével a szakma teljes spektrumát átfogva, kiváló 
lehetőséget nyújt egy reklámkapány során  a 16-50 év közötti 
aktív épületgépészek elérésére. 

MÉGSZ-HÍRLEVÉL

MÉGSZ-hírlevél az ideális reklámeszköz

A MÉGSZ-hírlevél több mint 10.500 emailcímre juttat el 
hasznos híreket, termékinformációkat az épületgépész 
tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára.
Kéthetente jelentkezik, friss, naprakész, a hirdetők számára 
pontosan időzíthető, növeli honlapjuk forgalmát, tartalmaik 
ismertségét, vevőik számát. 
Pártoló tagjaink számára évente 12 alkalommal ingyenes a 
megjelenés a MÉGSZ-hírlevélben.

Online kampányban is kiváló

Használja a hírlevelet akár kampányszerűen is egy-egy termék, 
szolgáltatás piaci bevezetéséhez!
Kevés olyan médium van a hirdetési kínálatban, amely több 
mint 10.500 aktív épületgépész szakemberhez jut el.

Hír, termékhír megjelentetése
25.000 Ft + áfa/alkalom

10 alkalmas hír, termékhír megjelenését tartalmazó 
csomag 159.000 Ft+áfa/csomag

Banner megjelentetése (mérete 971x200 pixel)
25.000 Ft+áfa/alkalom

Hirdetési díjak

 
Kárpáti Zoltán, 
hirdetési vezető
Telefon: +36 70 206 3631
email: hirdetes@megsz.hu

Az oldal célcsoportja: aktív épületgépészek

Hirdetési árak:

Tervezzen velünk, kérjen 

komplex ajánlatot kampányához!

 
Kárpáti Zoltán, 
hirdetési vezető
Tel.: +36 70 206 3631
email: hirdetes@megsz.hu

Reklámeszközök: 

tematikus szakmai napok és országjáró rendezvények.

 

a 4000 példányos Épületgépész szaklap a szakma egyik legna-

gyobb példányszámú szakmai kiadványa.

 
•    A  10.500  szakmai  email  címre  kiküldött 

MÉGSZ-hírlevél az egyik leghatékonyabb reklámeszköz márkái-

nak menedzseléséhez, termékeinek bemutatásához, rendezvé-

nyeinek meghirdetéséhez.

•  Az  segítségével  vezetői 

interjúkkal, szakmai cikkekkel, PR-cikkekkel egészítheti ki kam-

pányát. 

• A MÉGSZ  közel 5.000 követővel rendelkezik, 

így kiválóan alkalmas, hogy online kampányát kiegészítse a Fa-

cebook megjelenéssel is.  

Személyes találkozás a szakma művelőivel: 

Print média:

Online média:
MÉGSZ-hírlevél: 

  Épületgépész.hu  szakmai  híroldal 

Facebook oldala

banner  hirdetési ár: 129.000 Ft + áfa/hó 

PR cikk megjelentetése az Épületgépész.hu 

szakmai híroldalon 79.000 Ft+áfa/alkalom

(330x350 pixel) 


