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A gazdasági médiában piacvezető Portfolio idén immár harmadik alkalommal állítja össze a magyar ingatlanszektor 50 

legbefolyásosabb személyét bemutató kiadványát. A hazai médiapiacon egyedülálló kiadvány a szektor meghatározó 

szakembereiről, üzletembereiről, cégvezetőiről és vélemény vezéreiről ad áttekintést, emellett exkluzív interjúkon, 

egyedülálló iparági elemzéseken, szakmai listákon és összefoglalókon keresztül átvilágítja a teljes hazai ingatlanszektort.

• Hiánypótló kiadvány

• Átfogó, egyedi szemléletű körkép a magyar  

ingatlanpiacról

• Tematikus szakmai tartalmak és szórakoztató, 

magazinos témák

• A hazai és a nemzetközi ingatlanpiac legfontosabb 

sztorijai, trendjei, piaci pletykái és a kapcsolódó 

lifestyle témák

• Időtálló információforrás 

Tervezett témáink:

• lakáspiac

• irodapiac

• retail piac

• logisztikai piac

• hotelpiac 

• befektetési piac

• finanszírozás

• hitelpiac

• életmód

Az 50 legbefolyásosabb személy a hazai ingatlanszektorban



• Szárnyaló befektetések a hazai ingatlanpiacon

• 10 dolog, ami az ingatlanpiacot mozgatja

• Ütközőzóna – véleményvezérek a magyar 

ingatlanpiacon

• Új veszélyek – különleges lehetőségek

• Okos technológiák az ingatlanszektorban

• TOP 5: 2018 legsikeresebb ingatlanprojektjei

• Lakásőrület – mindenki lakást akar venni

• Mindent a CSOK-ról

• Roham az újlakás-piacon

• Venni vagy bérelni?

• Ingatlanfinanszírozás és lakáshitelezési piac

• Budapest lendületben  

– urbanisztika és városfejlesztés

• Luxusautók – trendek, piac, teszt

• Csúcstechnológia: okosmegoldások, kütyük, 

applikációk az ingatlanszektorban

• A legnemesebb borok és csúcsgasztronómia 

itthon és külföldön

• Van-e biztonságos befektetés?  

Fókuszban a private banking ágazat

• Design- és építészeti trendek

• Szárnyal a hazai turizmus  

– hotelpiac és szállodafejlesztés

a tartalomból



• 10 000 példányban

• országosan a Relay, az Inmedio kiemelt üzleteiben,  

a Tesco és az Auchan áruházakban

• az Ingatlan 2018 kiadványt a Portfolio Property 

Investment Forum 2018 konferencián mutatjuk be. 

A magazin így a hazai ingatlanpiac elsőszámú 

szakmai rendezvényén  közvetlenül  kerül 700 

szakember, gazdasági és iparági döntéshozó kezébe.

• tiszteletpéldányos kézbesítés a hazai 

ingatlanszakma meghatározó szereplői számára 

• értékesítés a Portfolio Könyvesboltban

• a hazai ingatlanpiac legbefolyásosabb személyei

• ingatlanpiaci és üzleti döntéshozók,  

szakemberek és vezetők

• irodaház-tulajdonosok képviselői

• ingatlanfejlesztők és építőipari cégek képviselői

• finanszírozók, biztosítók képviselői

• ingatlanügynökségek és tanácsadók képviselői

• intézményi befektetők képviselői

• a facility management, a property management és  

az asset management szegmens képviselői

• jogászok

• önkormányzatok képviselői

• az ingatlanszektornak szolgáltató iparágak képviselői

terjesztés a kiadvány olvasói



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 550 000

Rovatszponzoráció 
(Szponzorált tartalom: interjú vagy 
iparági elemzés /lista keretes szakértői 
megszólalással + 1/1 oldal)

1 500 000
1/4 fekvő tükör
170 × 55 mm

1/4 álló tükör
83 × 120 mm

1/2 fekvő tükör
170 × 120 mm

1/2 fekvő vágott
210 × 136 mm

1/2 fekvő kifutó
220 × 146 mm

1/3 fekvő tükör
170 × 75 mm

 junior tükör
118 × 186 mm

1/1 tükör
170 × 243 mm

1/1 vágott
210 × 297 mm

1/1 kifutó
220 × 307 mm

hirdetési áraink



2x1/3 fekvő átfutó belső szalag behúzás

kreatív megjelenési lehetőségek egyedi árazás alapján

címlaplogózás (500 darabtól)

dupla borító

pántolás gerinchirdetés 6/1 kihajtható borító

könyvjelző

kreatív megjelenési lehetőségek



Exkluzív Főtámogató: 
3 000 000 Ft +Áfa

Elemei:

• kiadvány borítóján kiemelt logó

• kiadvány minden oldalának tetején logó

• kettő darab 1/1 oldal hirdetés a kiadványban

• Ágazati elemzés/lista/rovat szponzora

• 100 tisztelet példány a kiadványból

• Online: megjelenés az agrárszektor.hu,  

a Portfolio és a pénzecentrum.hu  

médiakampányaiban

Főtámogató: 
2 000 000 Ft +Áfa

Elemei:

• kiadvány borítóján kiemelt logó

• egy darab 1/1 oldal hirdetés a kiadványban

• Ágazati elemzés/lista/rovat szponzora

• 50 tisztelet példány a kiadványból

Szponzoráció: 
1 250 000 Ft +Áfa

Elemei:

• egy darab 1/2 oldal hirdetés a kiadványban

• Ágazati elemzés/lista/rovat szponzora

• 50 tisztelet példány a kiadványból

támogatói ajánlat



További információ:   Net Média Zrt.  |  1033 Budapest, Polgár u. 8-10.  |  +36 1 327 4080  |  sales@portfolio.hu


