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A kellemesebb utazásért

A negyedévente megjelenő fedélzeti ma-
gazin két nyelven (magyar és angol) szó-
rakoztatja mind a 105 IC járaton utazókat, 
emellett hasznos és érdekes tudnivalókat, 
aktualitásokat kínál olvasóinak. A glossy-
lapokra jellemző, 40 000-es példányszá-
mú magazin tartalmassá, szórakoztatóvá 
és kellemessé teszi az utazással eltöltött 
időt; ami a legtöbb utas számára 2-3 óra is 
lehet – így a magazint minimum fél órán 
át olvasgatják. Az utazás körülményeihez 
igazodva az érdekesen megírt, olvasmá-
nyosan feldolgozott történetek autentikus 
információkat szolgáltatnak.

A legjobb programok

Változatos és érdekes belföldi progra-
mokat ajánlunk a tökéletes kikapcsoló-
dásért: színházba, moziba, kiállításra 
vagy valamilyen kulináris rendezvényre, 
esetleg zenei fesztiválra menne szívesen? 
Az InterCity magazinban az adott évszak 
legjobb programokból találhat sokszínű 
összeállítást.

Könnyed, de tartalmas 

Lendületes, fiatalos magazin, amely 
nem nélkülözi az eleganciát és a csipet-
nyi humort sem. Elsődleges szempont, 
hogy az InterCity vonatokon az utazás 
ne csak kényelmes, hanem informatív és 
szórakoztató is legyen. Jó lehetőség erre a 
magazin, amelyet legalább fél órán át ol-
vasgatnak az utasok. Cél, hogy egy percre 
se unatkozzanak, amíg igénybe veszik a 
MÁV ZRt. szolgáltatásait. A rovatok tar-
talmát úgy állítjuk össze, hogy az olvasók 
ténylegesen sajátjuknak tekintsék a kiad-
ványt, ne csak egy utazási kellék legyen, 
hanem egy olyan magazin, amelyért akár 
fizetnének is – amelyet szívesen hazavisz-
nek és családtagjaiknak is megmutatnak. 
Az IC magazinokat minden végállomáson 
újratöltik.

Mitől érdekes? 

Olyan magyar illetve külföldi tájakra 
kalauzolja az olvasókat, amelyeket 
eddig nem, vagy csak kevésbé ismertek. 
Fedezzük fel együtt Magyarország leg-
szebb tájait, legérdekesebb településeit, 
utazzunk Európa gyönyörű országaiba, 
vagy nézzünk közül a nagyvilág távoli 
és egzotikus tájain! Ha pedig más témák 
érdekelnének bennünket, merüljünk el 
az izgalmas történelmi eseményekben, 
nagykaliberű személyiségek tetteiben, 
elképesztő sportsikerekben, páratlan 
kulturális programokban.
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Hirdetési árak
Hirdetési felület Ár (forint + áfa)

1/1 1 190 000
2/1 1 890 000
1/2 750 000
1/3 490 000
B2  290 000
B3 1 190 000
B4 1 390 000

kihajtós borító 1 850 000
B2 + 1/1 1 790 000

junior page 850 000 

A forma
Terjedelem 72 + 4 színes oldal

Példányszám 40 000 db
Méret 190 × 227 mm

Papírminőség 70 g-os MWC műnyomó
Nyomtatás

Belív rotációs ofszet
Borító íves, fóliázás

Hirdetési paraméterek
Formátum jpg, tif
Felbontás 300 dpi

Rácssűrűség 80

Hirdetési méretek
Hirdetési felület Tükör (mm) Vágott (mm) Kifutó (mm)

1/1 164 × 199 190 × 230 200 × 240
2/1 356 × 199 380 × 230 390 × 240

1/2 horizontal 164 × 100 190 × 115 200 × 125
1/3 vertical 53 × 199 60 × 230  70 × 240

1/3 horizontal 164 × 61 190 × 73  200 × 86
1/4 horizontal 164 × 45 190 × 57  200 × 67

B2, B3, B4 164 × 199 190 × 230 200 × 240

Megjelenések

Lapszám Megjelenés 
Megrendelési 

határidő
Anyagleadás

2018/I február 23. február 9. február 12.
2018/II május 28. május 8. május 11. 
2018/III augusztus 28. augusztus 8. augusztus 10.
2018/IV november 27. november 8. november 12.

Hamu és Gyémánt Magazinkiadó
1016 Budapest, Lisznyai u. 38.

Telefon: 0620/342-2701
e-mail: csirke.zsolt@kodmedia.hu


