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A HAZAI AGRÁRIUM CSÚCSVEZETŐI, AZ AGROBIZNISZ TOPMENEDZSEREI,
A LEGSIKERESEBB MAGYAR AGRÁR-NAGYVÁLLALKOZÓK
A gazdasági médiában piacvezető Portfolio és az agrárszektor.hu idén is publikálja az agrárszektor 50 legbefolyásosabb
szereplőjének listáját. A hazai médiapiacon egyedülállónak számító kiadvány amellett, hogy bemutatja a legmeghatározóbb
hazai agrárszemélyiségeket, exkluzív interjúkon, egyedülálló ágazati elemzéseken, szakmai listákon és összefoglalókon keresztül
átvilágítja az egész hazai agrárszektort.
•

Átfogó, egyedi szemléletű körkép a hazai agrárszektorról

•

A 2018-as év legmeghatározóbb eseményei, trendjei

•

Befektetési irányok, életsztorik, karrierek

•

Szakcikkek, ágazati elemzések, mélyinterjúk

•

Hiteles háttérinformációk tömör, könnyen fogyasztható stílusban

•

Időtálló, értékes információforrás

•

15 ezer példány

•

Terjesztés: országosan a Relay és Inmedio standjain, és a legnagyobb kiskereskedelmi láncok üzleteiben

TERVEZETT TÉMÁINK

•
•

Az 50 legbefolyásosabb: az ágazat meghatározó

•

GM-mentes Magyarország: megvalósítható?

szakemberei, üzletemberei, cégvezetői

•

Feldolgozás: gigaüzemek és a totális integráció

Növénytermesztés:

•

Agrártámogatások:

globális trendek és kitörési pontok

az új Közös Agrárpolitika lehetséges hatásai

•

Inputanyagok: gyártás-technológiai irányok

•

Agrárfinanszírozás: hitel és lízing

•

Gépesítés mint az emberhiányra adott válasz

•

Elemzések: terménypiac, állati termékek

•

Földpiac: azé, aki megműveli?

•

Állattenyésztés: új trendek
a tartásmódban és a takarmányozásban

A TARTALOMBÓL

•

Nagykép: 10 trend, ami a mezőgazdaságot mozgatja

•

Műtrágya: A koncentrált granulátumok forradalma

•

Trump vámháborúja és a világpiac

•

Takarmánygyártás: A GM-mentes Magyarország megvalósíthatósága

•

Agrármágnások itthon és a nagyvilágban

•

Terménypiac: Búza, árpa, kukorica, szója – kinek, milyen minőségben?

•

Neves cégvezetők sikeres utódai – átadott gazdaságok

•

Állati termékek: Vajhiány a világban – hogyan lehet zsírosabb a tej?

•

TOP 5: 2018 legszédületesebb agrárinnovációi

•

Gépesítés: Mennyire helyettesíthető az ember?

•

Agrártámogatások: a formálódó új Közös Agrárpolitika lehetséges hatásai

•

Képzés: Ettől lesz gyakorlatias! – Duális képzés kontra tangazdaság

•

Agrárfinanszírozás: visszatérítendő támogatások és a hiteligény

•

Az információ hatalma: adatgyűjtés üzemen belül és kívül

•

Növényvédelem: A biológiai megoldások térhódítása és a vegyipar válaszai

•

TOP 20 luxus élelmiszer, amire mindig lesz igény

TERJESZTÉS

A KIADVÁNY OLVASÓI

•

15 000 példányban

•

A hazai agrárium legbefolyásosabb személyei

•

Országosan a Relay, az Inmedio kiemelt üzleteiben, a Tesco és az

•

Cégtulajdonosok, befektetők

Auchan áruházakban.

•

Gazdasági döntéstámogatók

Az „Agrárszektor 2018” kiadványt a Portfolio Agrárszektor 2018

•

Agrárszakemberek és szakpolitikusok

Konferencián mutatjuk be. A kiadvány a hazai agrárium egyik

•

Üzemi döntéshozók

legfontosabb szakmai fórumának számító konferencián közvetlenül kerül

•

Igényes gazdálkodók

800 agrárszakember, gazdasági és iparági döntéshozó, illetve nagy és

•

Az agrármédia vezérorgánumai

közepes gazdálkodó kezébe.

•

Mindenki, aki az agráriumban tájékozódni akar

Tiszteletpéldányos kézbesítés a hazai agrárszektor meghatározó
szereplői számára, amellyel a kiadvány több ezer gazdálkodóhoz, hazai és
multinacionális agrárvállalatok, élelmiszeripari cégek, agrárszervezetek,
bankok, biztosítók, gépforgalmazók, inputgyártó vállalatok és
integrátorcégek vezető képviselőihez jut el.

HIRDETÉSI ÁRAINK

Dupla oldal (IMAGE VAGY PR)

1 300 000

B4

1 190 000

B2 és B3

1 000 000

1/1 oldal

890 000

Junior oldal

650 000

Fél oldal

550 000

Harmad oldal

390 000

Negyed oldal

330 000

Listasori logó

30 000

Lista szponzoráció

1/1 tükör
170 × 243 mm

1/1 vágott
210 × 297 mm

1/3 fekvő tükör junior tükör
170 × 75 mm
118 × 186 mm

1/1 kifutó
220 × 307 mm

550 000

Rovatszponzoráció
(SZPONZORÁLT TARTALOM:
INTERJÚ VAGY ÁGAZATI ELEMZÉS/LISTA KERETES
SZAKÉRTŐI MEGSZÓLALÁSSAL + 1/1 OLDAL)

1 500 000
1/2 fekvő tükör 1/2 fekvő vágott
170 × 120 mm 210 × 136 mm
1/2 fekvő kifutó
220 × 146 mm

1/4 fekvő tükör 1/4 álló tükör
170 × 55 mm
83 × 120 mm

KREATÍV MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

címlaplogózás (500 darabtól)

2x1/3 fekvő átfutó belső szalag

pántolás

behúzás

gerinchirdetés

6/1 kihajtható borító

könyvjelző

KREATÍV MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEDI ÁRAZÁS ALAPJÁN

dupla borító

TÁMOGATÓI AJÁNLAT

Exkluzív Főtámogató:
3 000 000 Ft +Áfa

Főtámogató:
2 000 000 Ft +Áfa

Szponzoráció:
1 250 000 Ft +Áfa

Elemei:

Elemei:

Elemei:

• Kiadvány borítóján kiemelt logó

• Kiadvány borítóján kiemelt logó

• Egy darab 1/2 oldal hirdetés a kiadványban

• Kiadvány minden oldalának tetején logó

• Egy darab 1/1 oldal hirdetés a kiadványban

• Ágazati elemzés/lista/rovat szponzora

• Kettő darab 1/1 oldal hirdetés a kiadványban

• Ágazati elemzés/lista/rovat szponzora

• 50 tiszteletpéldány a kiadványból

• Ágazati elemzés/lista/rovat szponzora

• 50 tiszteletpéldány a kiadványból

• 100 tiszteletpéldány a kiadványból
• Online: megjelenés az agrárszektor.hu,
a Portfolio és a pénzcentrum.hu
médiakampányaiban
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További információ: Net Média Zrt. | 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. | +36 1 327 4080 | sales@portfolio.hu

