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A Kárpát-medence magyar kulturális  
életét bemutató hírportál. 

Film, színház, klasszikus és könnyűzene, képzőművészet 

és építészet, népművészet és irodalom, múzeumpeda-

gógia, könyvtár, örökségvédelem, levéltár – minden, 

ami kultúra.

Hírek, riportok, programajánlók, exkluzív interjúk a kul-

turális élet meghatározó szereplőivel, ismert alkotókkal 

és pályájuk elején álló művészekkel, ösztöndíjasokkal,  

a kulturális háttérszakmák képviselőivel.

Célcsoport

Értelmiségi, igényes és tudatos, AB státuszú kultúrafo-

gyasztók, akik nyitottságuk okán a színes hazai kultu-

rális programkínálat mellett a kulturális élet mozgató-

rugóira is kíváncsiak.

www.kultura.hu
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HIRDETÉSI FELÜLETEK

1. BANNERHELY MÉRET ÁR

 desktop  1170×250 px  250 000 Ft
  (max. 210 kB)

 mobil 370×370 px vagy 370×308 pix
  (max. 100 kB)

2. BANNERHELY MÉRET ÁR

 desktop  1170×250 px vagy 640×360 pix 220 000 Ft
  (max. 210 kB)                   (max. 160 kB)

 mobil 370×370 px vagy 370×308 pix
  (max. 100 kB)

3. BANNERHELY MÉRET ÁR

 desktop  1170×250 px vagy 640×360 pix 180 000 Ft
  (max. 210 kB)                   (max. 160 kB)

 mobil 370×370 px vagy 370×308 pix
  (max. 100 kB)

4. BANNERHELY MÉRET ÁR

 desktop  1170×250 px vagy 640×360 pix 160 000 Ft
  (max. 210 kB)                   (max. 160 kB)

 mobil 370×370 px vagy 370×308 pix
  (max. 100 kB)

5. BANNERHELY MÉRET ÁR

 desktop  1170×250 px vagy 640×360 pix 130 000 Ft
  (max. 210 kB)                   (max. 160 kB)

 mobil 370×370 px vagy 370×308 pix
  (max. 100 kB)

6. BANNERHELY MÉRET ÁR

 desktop  1170×250 px vagy 640×360 pix 100 000 Ft
  (max. 210 kB)                   (max. 160 kB)

 mobil 370×370 px vagy 370×308 pix
  (max. 100 kB)

Két oszlopból álló, animált vagy extra méretű bannerek esetén 
kérje egyedi árajánlatunkat.

Az árak egy hetes időszakra vonatkoznak.



TOVÁBBI MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

PR CIKK      ÁR

     60 000 Ft

PR INTERJÚ    ÁR

      120 000 Ft

VIDEÓINTERJÚ        

   

A szerkesztőség által készített interjú  
megjelentetése a kiemelt hírek között,  
max. 6000 karakter terjedelemben.

Egyedi megállapodás szerint.

A partner által készített cikk megjelente-
tése max. 5000 karakter terjedelemben, 
fotóval.

Az árak 1 hetes időtartamra, forintban, áfa 
nélkül értendők.

Több tételből álló megjelenési csomag vagy 
médiapartneri együttműködés esetén kérje 
egyedi árajánlatunkat!

Érvényes 2020. június 30-ig.

www.kultura.hu

Érvényes 2021. augusztus 31-ig.


