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CITY7 Magazin lapcsalád – 
A város hangja
A CITY7 Magazin ingyenes városi lapcsalád,
a Mediaworks új fejlesztésű, pénteki megjelenésű heti  
magazinja. A hetilap mutációi a megyeszék helyeken, 
a megyei jogú városokban és Budapest VIII. kerületében, 
Józsefvárosba, minden háztartásába-, összesen közel  
450 ezer példányban kerül terjesztésre. 

A CITY7 Magazin lapcsalád szellemiségében és témaválasz-
tásában a konzervatív nemzeti értékeket képviseli. Hangvétele 
könnyed, a látványvilága magazinos, a formátua tabloid mére-
tű, papírja újságpapír. Tartalma egyszerre informatív, szóra-
koztató és szolgáltató. A CITY7 Magazin lapcsalád cikkeinek 
kínálata a lokális és országos közéleti témáktól,  
a pénzügyi, kulturális és sportírásokon át a sztárok világáig, 
az ismeret terjesztő érdekességekig, a szakértők tanácsáig,  
a programajánlókig és rejtvényekig terjed.

A lap ingyenes, az adott város vagy kerület minden háztartá-
sába eljut. A CITY7 Magazin lapcsalád kilenc helyen az adott 
város kiadásaként, például „CITY7 Magazin lapcsalád egri  
kiadás”, jelenik meg. A lapcsalád tagjaként Szegeden a Déli 
Szó, a Józsefvárosban pedig a Hírnyolc kerül az olvasókhoz.

A CITY7 Magazin lapcsalád tagjai:
• CITY7 Magazin, egri kiadás 
• CITY7 Magazin, pécsi kiadás 
• CITY7 Magazin, salgótarjáni kiadás 
• CITY7 Magazin, szekszárdi kiadás 
• CITY7 Magazin, tatabányai kiadás 
• CITY7 Magazin, miskolci kiadás 
• CITY7 Magazin, nagykanizsai kiadás 
• CITY7 Magazin, szombathelyi kiadás 
• CITY7 Magazin, hódmezővásárhelyi kiadás 
• Déli Szó
• Hírnyolc
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Mediaworks Hungary Zrt., 1082 Budapest, Üllői út 48.
HIRDETÉSFELVÉTEL: telefon:  06-1/460-2541, 06-1/460-2529,  
           e-mail: hirdetes@mediaworks.hu

Tarifa 2021

Politikai pártok hirdetéseit nem áll módunkban befogadni.

Felárak

Speciális elhelyezés 100%

Technikai költség 15%

A nyomdakész anyagot az „Anyagleadási paraméterek” fejezetben meghatározott feltételekkel és formátumban tudjuk fogadni.

Az árak forintban, áfa nélkül értendők, és visszavonásig érvényesek. Az egyéb hirdetési feltételekről a Mediaworks Hungary Zrt. 
az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint rendelkezik.

Felület Méret (mm) Tarifaár (Ft)

1/1 oldal 210 × 270 mm  7 650 000 Ft 

1/2 fekvő 210 × 133 mm  4 209 000 Ft 

1/2 álló 103 × 270 mm  4 209 000 Ft 

1/4 oldal 103 × 133 mm  2 104 500 Ft 

1/4 álló 49,5 × 270 mm  2 104 500 Ft 

Hirdetési méretek és árak

Terjesztés meghatározott településeken, ingyenesen

Megjelenés minden pénteken

Nyomdakész anyagleadás a megjelenést megelőző péntek 12 óráig

Terjedelem  24 oldal

Formátum  tabloid, 42 grammos újságnyomó papíron

ANYAGLEADÁSI PARAMÉTEREK
Hirdetési lapzárta/anyagleadás: amennyiben nincs külön meghatározva, úgy a megjelenés előtt hét naptári nappal korábban.

Külső forrásból származó hirdetések fogadása e-mailen vagy elektronikus formában.

Formátum:
• EPS
• PDF 

• CMYK


