
Miért érdemes hirdetni a lapokban? 
 •  Az OTTHON erős márkaértékkel és nagy tradícióval rendelkezik.
• Folyamatosan friss és trendkövető.
• Kiemelkedő képi, papír és nyomdai minőség.
• A lapot olvasóink gyűjtik, többször kézbe veszik.
• Hirdetésével az olvasón keresztül egy családot ér el.
•  Olvasóink vagyoni helyzete jelentősen meghaladja az  

országos átlagot.
• Környezete alakításában hallgatnak rá, „véleményvezető.

Megjelenés: évente 6 alkalommal

Terjesztés: Árusításos úton a Lapker Zrt.,  
Elő�zetéssel a Magyar Posta Zrt.

Piaci információk 
Nyomott példányszám: 15 000 db
Forrás: IQ Press terjesztés

A lapok pro�lja
OTTHON KISLAKÁS
Hasznos, kézzelfogható tanácsokat ad azoknak, akik lakásukat 
készülnek megvenni vagy kialakítani. A fókuszba hozott prakti-
kus és takarékos megoldások szépek, divatosak, kedvcsinálóak.
OTTHON HÁZAK
Ebben a különszámban – az Otthon magazintól eltérően –  
családi házakat mutatunk be, kiemelve egy-egy építőipari 
szegmens mintaértékű megoldásait, szem előtt tartva a pré-
mium minőséget.
OTTHON KERT
A magazin fókuszba állítja a kert nyújtotta örömöket. A lap fog-
lalkozik a növények, virágok ültetésével és gondozásával,  
a kert vagy terasz szépítésével, dekorálásával és berendezésével.
OKOSOTTHON
A magazin az okosotthonok világát veszi górcső alá a legfon-
tosabb területek, irányzatok bemutatásával. Az okos épület-
gépészettől, a biztonságtechnikán át a műszaki cikkekig min-
den területre kitérünk – az Otthontól megszokott prémium 
minőségben.

Célcsoportok 
OTTHON KISLAKÁS
20-59 éves, környezetükre is igényes nők, akik kislakásban élnek, 
szívesen alakítják át vagy újítják fel a tereket, bútorokat. A praktikus 
és takarékos megoldásokat kedvelik.
OTTHON HÁZAK
20-59 éves aktív, környezetükre is igényes nők és férfiak, akik
családi házban élnek vagy házépítésben, illetve kész ház vásár-
lásában gondolkodnak. Különösen érdeklődnek az új építőipari 
megoldások iránt.
OTTHON KERT
20-59 éves aktív, környezetükre is igényes nők, férfiak, akik nagyon
igényesek kültéri lakókörnyezetükre is, érdeklődnek a kertkultúra,a 
kertépítés, a kertészeti design-megoldások iránt.
OKOSOTTHON
20-59 éves modern gondolkodású nők és férfiak, akiknek  fontos,
hogy az élettérbe beépíthető okos technikai megoldásokat kö-
vetni tudják, és lehetőség szerint be is építsék otthonaikba.
 

Hirdetési tarifák  
Méret Ár:

2/1 2 375 000 Ft

1/1 1 385 000 Ft

1/2 840 000 Ft

B/II 1 640 000 Ft

B/III 1 520 000 Ft

B/IV 1 730 000 Ft

A hirdetési árak 2021. január 1-től  
érvényesek! 
Áraink az áfát nem tartalmazzák.
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Műszaki paraméterek
Terjedelem: 80+4 oldal 
Papírminőség: 90 g matt MWC (belív), 170 g felületkezelt
műnyomó, külső oldalon fényes fóliával (borító) 

Anyag leadása   
300 dpi-s, CMYK (a dokumentumba ne legyen színpro-
�l beágyazva), TIF vagy PDF állomány, maximum 300%
festékösszterheléssel, a fekete szövegek és logók egy színnel, 
felülnyomással legyenek a hirdetésben. 

Kötészeti, vágási pontatlanságokból adódóan a kifutó  
méretre készült anyagoknál ne kerüljenek fontos információk  
a vágáshoz 6 mm-nél közelebb. 

Méret Tükör 
méret

Vágott 
méret

Kifutó 
méret

2/1 400x235 mm 420x275 mm 430x285 mm

1/1 188x235 mm 210x275 mm 220x285 mm

1/2 álló 92x235 mm 102x275 mm 112x285 mm 

1/2 fekvő 188x115 mm 210x135 mm 220x145 mm

Hirdetési méretek 

1/2
fekvő
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1/2
álló
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Lapszám Megrendelési 
határidő

Lemondási 
határidő

Nyersanyag leadás Anyagleadási 
határidő

Megjelenés

Kislakás 2020.12.13 2020.12.27 2020.12.23 2021.01.06 2021.01.21

Házak 2021.02.06 2021.02.20 2021.02.16 2021.03.02 2021.03.25

Kert 2021.04.24 2021.05.08 2021.05.04 2021.05.18 2021.06.03

Kislakás 2021.06.05 2021.06.19 2021.06.15 2021.06.29 2021.07.22

Házak 2021.08.07 2021.08.21 2021.08.17 2021.08.31 2021.09.23

Okosotthon 2021.10.02 2021.10.16 2021.10.12 2021.10.26 2021.11.18

Anyagleadási és megjelenési ütemterv
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