


2021 február 4-én a 168 Óra, mint márka teljesen átalakult. A megújulás legintenzívebb része a heti-
lapot érintette, ami az 1989-es alapítása óta alig néhány kisebb külső változáson esett át, most viszont 
kívül-belül megújult. 

Az ország egyik leismertebb hetilapjának címlapját ezentúl a legtehetségesebb hazai képzőművészek 
tervezik, akik műalkotásokkal teszik egyedivé a lap borítóját. Nem titok: az alkotók hétről hétre tör-
ténő versenyeztetése nemzetközi szinten a The New Yorker magazin sajátja, a címlapjuk megtervezé-
sének már a lehetősége is hatalmas elismerésnek számít az illusztrátorok körében. A 168 Óra jó úton 
halad afelé, hogy ugyan ezt a művészeti hagyományt megteremtse a magyar médiapiacon is. 

Az új méret, az aktuális trendeket követő papírminőség és az igényes, szellős tördelés is a megújulás 
részét képezte. Aki a kezébe veszi, és fellapozza az újságot, az mindenképpen egyedülálló hetilapot 
tarthat a kezében, az olvasást pedig a látványos belső illusztrációk és fotók teszik igazi élménnyé. 

A hetilap hétről-hétre  a hazai lapok között egyedülállóan hosszú címlapsztorival indul, amelyből tel-
jes képet kap az olvasó egy-egy aktuális és fontos ügyről. Exkluzív interjúk, jegyzetek mellet a kultúra 
is fontos szerepet kap a hetilapban, amelynek hosszú távú célja visszahozni a hetilap olvasását a ma-
gyar háztartásokba.  



ÁRLISTA
MEGNEVEZÉS NETTÓ ÁR MÉRET 

B2 1 390 000 Ft 210 x 270 mm (+5 mm kifutó)

B3, B4 1 190 000 Ft 210 x 270 mm (+5 mm kifutó)

Extra B5 1 290 000 Ft 210 x 270 mm (+5 mm kifutó)

Extra B6 1 590 000 Ft 210 x 270 mm (+5 mm kifutó)

1/3 borító fül 590 000 Ft 80 x 270 mm 

1/1 1 190 000 Ft 210 x 270 mm (+5 mm kifutó)

1/2 650 000 Ft 210 x 124 mm (+5 mm kifutó)

1/3 390 000 Ft 210 x 70 mm (+5 mm kifutó)

TEMATIKUS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

1/1 300 000 Ft 210 x 270 mm (+5 mm kifutó)

1/2 160 000 Ft 210 x 124 mm (+5 mm kifutó)

1/3 110 000 Ft 210 x 70 mm (+5 mm kifutó)

KEDVEZMÉNYEK

TCR tartalom: - 60% 

Kulturális tartalom: - 70 % 

Elhelyezési felár – meghatározott oldal: + 20 % 



168.hu

A 168.hu elsőszámú piaci előnye, és egyben tartalmi értéke a széles tartalmi 
kínálatban rejlik. 

A 168.hu folyamatos épülésével olyan meghatározó tájékozódási ponttá válik, 
ahol az olvasók számára 

• mindig elérhetők a legfontosabb közéleti hírek
• a Bloomberg üzleti hírek rovatban elérhetők a világ legfontosabb 
 gazdasági hírei
• a szórakozás rovatban pedig a könnyed tartalmak segítik a
 kikapcsolódást 



MEGJELENÉS 2021 

oldal aloldal platform formátum időszak / meg-
jelenési egység

várható AV várható UV  listaárak leadandó kreatívok

168ÓRA.HU

168óra.hu minden 
oldal

multiplat-
form

300*250/728*90 hét 1 000 000 500 000  1 450 000 Ft 300*250 banner (html5)  + 600*500 kép (jpg, gif, 
png ), max. 100 kbyte vagy 728*90 banner (html5)  
+ 1456*180, 600*500 kép (jpg, gif, png ), max. 100 
kbyte

168óra.hu minden 
oldal

multiplat-
form

Cube (300*250) hét 1 000 000 500 000  1 665 000 Ft Egyedi, részletes specifikációért keress minket!

168óra.hu minden 
oldal 

multiplat-
form

970*250 hét 1 000 000 500 000  2 350 000 Ft 970*250 banner (html5) + 1456*180, 600*500 kép 
(jpg, gif, png), max. 100 kbyte

168óra.hu minden 
oldal 

multiplat-
form

DoubleDecker 
(970*415)

hét 1 000 000 500 000  2 820 000 Ft Egyedi, részletes specifikációért keress minket!

168óra.hu minden 
oldal 

multiplat-
form

textlink hét 1 000 000 500 000  915 000 Ft max. 100 karakter

168óra.hu nyitó oldal multiplat-
form

300*250/728*90 hét 150 000 20 000  695 000 Ft 300*250 banner (html5)  + 600*500 kép (jpg, gif, 
png ), max. 100 kbyte vagy 728*90 banner (html5)  
+ 1456*180, 600*500 kép (jpg, gif, png ), max. 100 
kbyte

168óra.hu nyitó oldal multiplat-
form

970*250 hét 150 000 20 000  1 000 000 Ft 970*250 banner (html5) + 1456*180, 600*500 kép 
(jpg, gif, png), max. 100 kbyte

168óra.hu cikkoldalak multiplat-
form

300*250/728*90 hét 850 000 480 000  1 050 000 Ft 300*250 banner (html5)  + 600*500 kép (jpg, gif, 
png ), max. 100 kbyte vagy 728*90 banner (html5)  
+ 1456*180, 600*500 kép (jpg, gif, png ), max. 100 
kbyte

168óra.hu cikkoldalak multiplat-
form

970*250 hét 850 000 480 000  1 785 000 Ft 970*250 banner (html5) + 1456*180, 600*500 kép 
(jpg, gif, png), max. 100 kbyte

168óra.hu cikkoldalak multiplat-
form

640*360 hét 850 000 480 000  1 650 000 Ft 640*360 banner (html5) +  600*500 kép (jpg, gif, 
png), max. 100 kbyte

168óra.hu cikkoldalak multiplat-
form

Videobanner 
(640*360)

hét 850 000 480 000  2 030 000 Ft Egyedi, részletes specifikációért keress minket!

168óra.hu cikkoldalak multiplat-
form

Körhinta (640*360) hét 850 000 480 000  2 030 000 Ft Egyedi, részletes specifikációért keress minket!

168óra.hu minden 
oldal

multiplat-
form

PR cikk hét 1 000 000 500 000  1 050 000 Ft Egyedi, részletes specifikációért keress minket!

168óra.hu ROS 
-Kultúra 
csomag

multiplat-
form

Videobanner / 
640*360

2 hét 90 000  360 000 Ft Egyedi, részletes specifikációért keress minket!



TECHNIKAI PARAMÉTEREK 
Méret:  210 x 270 mm
Terjedelem:  70 oldal
Megjelenés:  minden csütörtökön

LEADÁSI HATÁRIDŐK:
Megrendelés:  megjelenés előtt 7 munkanappal
Anyagleadás:  kész anyag esetén megjelenés előtt 5 munkanappal
 kézirat esetén a megjelenés előtt 6 munkanappal
Formátum:  TIFF, EPS, JPG, PDF, formátumban, 1.1 méretarányban, 
 300 dpi felbontásban, CMYK színrendszerben

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Liberty Sales House Kft., 1037 Budapest, Bokor utca 1-3-5.
e-mail.barath.maya@gmail.hu

Kiadó: Telegráf Kiadó Kft


