
 

MÉDIAKIAJÁNLÓ 
KERESZTSZEMES MAGAZIN 

 
Célcsoport 
 
- 5-70 év közötti nők 
- átlagos, vagy nagyobb jövedelemmel rendelkező 
- a kézimunkázás iránt általában érdeklődő 
- újdonságokra nyitott 
- az otthona díszítésére az átlagosnál jobban ügyelő 
- a jó minőséget megkövetelő 
- hagyománytisztelő 
- szívesen hoz létre gyűjteményt 
- kreatív 
- nagyra értékeli a saját kezűleg készített tárgyakat 
 
Keresztszemes hímzésről és gobelinről szóló havi magazin 
 
- aktuális ünnepekhez, szezonhoz kapcsolódó legfrissebb minták 
- a minták részletes, sematikus leírása 
- gyakorlati útmutatók, praktikus ötletek 
- riportok kiállításokról, bemutatókról 
- programok, szoftverek tesztelése 
- bemutató magyar és külföldi régiók keresztöltéses népművészeti 

hagyományaiból 
- műhely: trükkök saját kezűleg (keretezés, applikálás) 
- olvasói levelek és minták, hírek a klubokról, összejövetelekről 
- aktív kapcsolattartás az olvasókkal, kötődés kialakítása 
- készülődés az ünnepekre: egyéb kreatív ötletek, dekorációk 
- színes, igényes, látványos fotók 
- ajándékcsomag minden számhoz 
 
MIBEN MÁS? 
 
- célzott hirdetési lehetőséget biztosít a kézimunka iránt érdeklődő réteg 

számára, adott termékről szóló cikk mellé célzott hirdetés helyezhető el 
- keresztszemes hímzések terén az egyetlen információforrás, az olvasó 

kizárólag a Keresztszemes magazint használhatja fel vásárlást illető döntései 
során a magyar sajtótermékek közül 

- az olvasók közt nagy számban megtalálhatók a keresztöltő klubok képviselői 
- klubszervező tevékenység, nyereményjátékok, előfizetői akciók 
- az olvasók hagyománytisztelete által a Keresztszemes magazin jó eszközzé 

válhat a kulturális és népművészeti hagyományok felélesztésére 
- a Keresztszemes magazin alkalmas az országban még kevéssé ismert kellékek 

bevezetésére 



- külföldi sajtószemle 
- jó papír és nyomtatási minőség, színes fotók 
- informatív tartalom 
- az olvasók munkáinak bemutatása 
 
Hirdetési tarifák 
 (belív): 
1/1 felület (tükör: 180x260; vágott: 200x280; kifutó: 206x286 mm) 220.000 Ft+ÁFA 
1/2 felület (tükör: fekvő - 180x125; álló - 87,5x255 mm) 
  (vágott: fekvő - 203x140; álló - 99x285 mm)  140.000 Ft+ÁFA 
  (kifutó: fekvő - 205x142; álló - 101x289 mm) 
1/3 felület (álló: tükör:57x255; vágott:70x285; kifutó:72x289 mm)  90.000 Ft + ÁFA 
1/4 felület (tükör: álló - 87,5x125; fekvő - 180x60 mm)   70.000 Ft + ÁFA 
 
Borítók: 
B/4  (tükör: 180x255; vágott: 203x285; kifutó: 207x289 mm) 280.000Ft+ÁFA 
B/2  (tükör: 180x255; vágott: 203x285; kifutó: 207x289 mm) 250.000Ft+ÁFA 
B/3  (tükör: 180x255; vágott: 203x285; kifutó: 207x289 mm) 230.000Ft+ÁFA 
 
Műszaki paraméterek 
 
A lap adatai: 
 Ára: 790,- Ft.; 
 Példányszám: 10.000 db; 
 Terjesztés:  országos; 
 Megjelenés: 3 havonta;  
 Terjedelem: 60 oldal; 
 Vágott méret: 203x285 mm; 
 Tükörméret: 180x255 mm; 
 Előállítás: nyomás 4 + 4 szín;  
 Papír: bel ív: 100g. műnyomó; 
  borító: 170g. műnyomó; 
 Nyomási eljárás: íves ofszet; 
 Kikészítés: irkafűzés. 

Kapcsolat: Démi Zoltán  
lapigazgató/főszerkesztő/sales manager 
Tel.: 0620-9359-800 
E-mail: demi@direxmedia.hu 


