
MÉDIAAJÁNLAT

O rendezvények   O koncertek   O mozi 
O kiállítások   O családi programok    

O színház   O sportrendezvények



Tisztelt Megrendelő!

Debrecen olyan város, ahol mindig történik valami. Mindegy, hogy tél van, tavasz, nyár vagy ősz: 

nagyon sokféle programból lehet válogatni. Sportrendezvények, szabadidős és kulturális prog-

ramok: minden korosztály találhat kedvére valót ezek közül. Minderről a Debreceni Korzó című 

információs magazinban is olvashatnak, mely első alkalommal 2011 nyarán jelent meg. Ez a  

hiánypótló, modern és látványos kiadvány hamar népszerű lett, ma már az egyik meghatározó 

sajtótermék a városban. 

Minden, ami program, szerepel a Médiacentrum Debrecen gondozásában havi rendszeresség-

gel megjelenő lapban. Sport, kultúra, programok, rejtvény, moziműsor és a legfontosabb városi 

hírek: nagyon sok olyan tartalmat kínálunk, ami miatt az olvasók újra és újra előveszik ezt az 

ingyenes programmagazint.

A magazinban a programokat időrendi és műfaji tematika szerint rendezzük el, így könnyen tájé-

kozódhat mindenki akár heti, vagy napi rendszerességgel városunk rendezvényeiről. Sok-sok fotó 

és cikk, szórakoztató és hasznos olvasnivaló színesíti a kínálatot. 

A Debreceni Korzó esetében kulcsszó a prémium minőség: a lap tartalma, az alkalmazott papír 

és a nyomtatás színvonala, a programajánlók sokszínűsége egyaránt magas színvonalat képvisel. 

Hatékony hirdetési felületet kínálunk Önnek, és törekszünk arra, hogy minden ügyfelünk szá-

mára a legjobb ajánlatot tudjuk adni. A lap színvonalas megjelenése érdekében már az indu-

lásnál sem terveztünk túlzottan sok hirdetési méretet annak érdekében, hogy igényes, minő-

ségi reklámokkal találkozhasson az olvasó. 

Hirdetéseik természetesen a szövegoldalakon is megjelenhetnek: sőt, szponzorált cikkek közlé-

sére is van mód. Emellett különleges lehetőséget és minőséget kínálunk a belső borítókon és a 

hátlapon. Az előbbi felületeken minimum 1/2-es méretű hirdetés jelenhet meg, a hátlapon kizá-

rólag 1/1-es. A szerkesztés során tudatosan törekszünk arra, hogy magazinunk ne hirdetési lap 

képét mutassa, fontosnak tartjuk, hogy a reklámok mennyisége ne menjen a tartalom rovására.

A Debreceni Korzó ingyenesen, 33 ezer példányszámban jelenik meg, a város kiemelt övezeteiben 

és Józsán postaládás terjesztéssel. Emellett hozzá lehet jutni a különböző terjesztési pontokon 

(nagy látogatottságú közösségi és kulturális intézményekben), valamint a Dehir.hu-ról is letölthető. 

Látványos, kézre eső, hatékony és megfizethető. A Debreceni Korzóval az Ön hirdetése és infor-

mációja is célba ér!



hirdetési felületek, méretek és árak*

technikai adatok

terjesztési pontok

terjesztés

hirdetésfelvétel

**A borítón való megjelenés 50% felárral lehetséges.

169×245 mm
1/1 oldal

260 000 Ft+áfa**

169×78 mm
1/3 – fekvő

100.000 Ft+áfa

53×245 mm
1/3 – álló

100.000 Ft+áfa

169×120 mm
1/2 – fekvő

140.000 Ft+áfa

82×120 mm
1/4 oldal

75.000 Ft+áfa

82×78 mm
1/6

50.000 Ft+áfa

82×57,5 mm
1/8

40.000 Ft+áfa

82×245 mm
1/2 – álló

140.000 Ft+áfa

O Újság mérete: 169×245 mm   O Terjedelem: 32 + 4 oldal   O Nyomás: ofszet   O Szín: 4+4 full color   O Borító: 
200 g-os műnyomó matt lakkal   O Belívek: 70 g-os My Brite   O Előkészítés: Kocsis István   O Lapterv: Petromán László    
O Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt. O Megjelenés: minden hónap 10.-ig  O Hirdetések lapzártája: minden hónap utolsó 
munkanapja O Programok lapzártája: minden hónap 3.-a

Médiacentrum Debrecen Kft. 

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.     Telefon/Fax: 52/525-100    Fax: 52/525-105
Reklámcsoport: 52/525-120    E-mail: reklam@mcdb.hu    Szerkesztőség: 52/525-110

Kölcsey Központ Debrecen, Hunyadi János utca 1.  I  MODEM Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.  I  Csokonai Színház Deb-
recen, Kossuth utca 10.  I  Tourinform Debrecen, Piac utca 20.  I  Euró Régió Ház Debrecen, Piac u. 79.  I   Megyeháza 
Debrecen, Petőfi tér 54.  I  Városháza új Debrecen, Kálvin tér 11. I Városháza régi Debrecen, Piac utca 20.  I  Méliusz 
Juhász Péter Megyei Könyvtár Debrecen, Bem tér 19.  I  Városi Könyvtár Debrecen, Piac utca 68.  I  Debreceni Mű-
velődési Központ Debrecen, Kossuth utca 1.  I   Amerikai Kuckó Debrecen, Kossuth u. 1.  I  Újkerti Közösségi Ház 
Debrecen, Jerikó u. 17-19.  I  Józsai Közösségi Ház Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.  I  Homokkerti Közösségi 
Ház Debrecen, Szabó Kálmán u. 68.  I  Kismacsi Közösségi Ház Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 1-3.  I  Tímárház – 
Kézművesek háza Debrecen, Nagy Gál István u. 6.

Példányszám: 33 ezer Terjesztés: kapja Debrecen háztartásainak jelentős része, a város kulturális és közművelődési 
intézményei, illetve a lap megtalálható nagy látogatottságú ügyfélszolgálati helyeken is.


