MÉDIAAJÁNLAT – 2010-2011
MENTOR MAGAZIN – www.mentormagazin.hu
A 13. évfolyamába lépett MENTOR MAGAZIN jelenleg az egyetlen olyan átfogó oktatási
profilú kiadvány, amely a közoktatás és a felsőoktatás pedagógusainak, felsőoktatási
hallgatóknak, felnőttképzésben résztvevőknek, és érdeklődő szülőknek egyaránt szól.
Hatékony eszköz mindazoknak, akik nyitottak a világra, fontosnak tartják folyamatos
önfejlesztésüket. A magazin praktikus, hasznos eszköz az oktatással foglalkozók és a saját
útjukat kereső, tanulni vágyók számára.
Egyéni és közösségi példákon, esetleírásokon, történeken keresztül nyújt segítséget, hatni
kíván, figyelmet felhívni és az emberek gondolkodását pozitív irányba elmozdítani.
A magazin közérthető, ismeretterjesztő stílusban nyújt hiteles, könnyen hasznosítható
információkat. Kiemelten foglalkozik oktatási, nevelési, képzési témákkal, az élethosszig tartó
tanulással, a folyamatos önfejlesztéssel, testi-lelki egészséggel, aktuális kulturális és
szabadidős programok bemutatásával. A tehetségek és a hátrányos helyzetűek segítése a lap
profiljának meghatározó eleme.
A magazin szerkesztői, rovatvezetői szakterületük országos hírű, elismert képviselői, a
közoktatás gyakorló pedagógusai, a felsőoktatás és a felnőttképzés oktatói, hallgatói, kutatók,
valamint pedagógusjelöltek.
A Mentor 2009. ősze óta digitális, lapozható kiadványként mindig a hónap végén jelenik
meg a magazin honlapján: www.mentormagazin.hu
PEDAGÓGIAI SZAKLAPTALLÓZÓ
A lap 2010 februárjától digitális, lapozható formában jelenik meg ugyancsak a Mentor
Magazin honlapján: www.mentormagazin.hu. (A kiadvány korábban a Támpont
mellékleteként, Szaklaptallózóként volt ismert.)
Célja, hogy minden pedagógiai (vagy a pedagógiai elmélethez és gyakorlathoz kapcsolódó)
kiadvány aktuális számának tartalomjegyzékét teljes egészében közreadja, és merítést
nyújtson legizgalmasabb írásaikból, segítve, hogy a leendő és a gyakorló pedagógusok
szakterületükön szinkronban legyenek az oktatásban zajló változásokkal. Az összeállítást a
legjobb szakmai online-lapok és egyesületi honlapok ajánlása, illetve címlistája zárja. Az
iskolai könyvtárak számára – amelyek nem tudnak minden szakmai lapot megrendelni –
alapvető forrásanyag, csakúgy, mint a pedagógusképzésben és továbbképzésben.
A lap gazdája 2010 júniusától a Pedagógiai Médiumok Egyesülete, megbízással
működteti a Mentor Magazin szerkesztősége.
KIADÓ ÉS SZERKESZTŐSÉG
Kiadó: Az „Oktatás Mentorai” Közhasznú Nonprofit Kft.
1118 Budapest, Ménesi u. 11-13.
Tel./fax: 269-2730
E-mail:info@mentormagazin.hu; media@mentormagazin.hu
Ügyvezető főszerkesztő: Gyarmati-Szabó Éva
Szerkesztő: Federmayer Katalin
Hirdetésfelvétel, marketing: Nagy Anita
Tel.: 269-2730, 301-0077
www.mentormagazin.hu – Honlapunkon a Magazin két megjelenése között naprakész
információkat, valamint aktuális tartalmú hirdetéseket jelentetünk meg – linkelési
lehetőséggel.
A MENTOR MAGAZIN és a PEDAGÓGIAI SZAKLAPTALLÓZÓ
Megjelenése: minden hónap végén.
Anyagleadás: e-mailen vagy CD-n, jpg, eps vagy tif fájlformátumban, a fotók min. 300 dpi-s
felbontásban – minden hónap 15-ig.

Formátum: A/4 210 x 297 mm (vágott méret), 195 x 280 mm (borító tükör)
180 x 270 mm (belív tükör)
OLVASÓI CÉLCSOPORT:
közoktatási intézmények pedagógusai;
felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói;
szak- és felnőttképző intézmények oktatói;
az egészséges életmód terjesztésével foglalkozó szakemberek;
kulturális intézmények, pedagógiai tudományos és szolgáltató intézmények;
(tan)könyvkiadók munkatársai; különböző szakterületeken működő mentorok;
szülők; s mindazok, akik a folyamatos önképzést, továbbképzést fontosnak tartják.
TERJESZTÉS:
Országos, digitális kiadvány, mely a Mentor Magazin honlapjáról érhető el, továbbá digitális
kiadónk, a TestMan Kft weboldaláról: www.3ddigitalispublikacio.hu
Internetes honlapunk: www.mentormagazin.hu
A megjelenésre egyrészt a honlapunkon keresztül és Hírlevelünkben 3560 egyéni és
6200 intézményi címre küldéssel hívjuk fel a figyelmet, a Könyvtárellátó Közhasznú
Nonprofit Kft révén további 11 ezer intézményi címre megy ki a link, nem utolsósorban
szakmai szervezetek, egyesületek, intézmények, valamint nyomtatott és online
szaklapok, honlapok közreműködésével (Pedagógiai Szaklaptallózó) adunk hírt a lapról.
OLVASOTTSÁG: a lap megjelenése idején (kb egy, másfél hétig) naponta mintegy 8001000 látogatót regisztrálunk, más napokon kb. 400-500 olvasót.
A MENTOR DIGITÁLIS MAGAZIN HIRDETÉSI TARIFATÁBLÁZATA
(Első hirdetőknek 25 %-os kedvezményt nyújtunk – 3 hirdetési alkalom esetén a negyedik
hirdetést grátisz adjuk, háromnál több hirdetéshez egyedi kedvezményt dolgozunk ki.)
Hirdetési felület Színes
Borító 2-3-4
1/1
1/2
1/3
1/4
1/8
1/16

PR-cikk

ÁRENGEDMÉNY
EGYEDI MEGÁLLAPODÁS SZERINT

250 000 Ft .
175 000 Ft 140 000 Ft
130 000 Ft 80 000 Ft
105 000 Ft
72 000 Ft
40 000 Ft
15 000 Ft

A PEDAGÓGIAI SZAKLAPTALLÓZÓBAN megjelenteti kívánt hirdetések árát – a fenti
tarifatáblázat figyelembevételével – egyedi megállapodás alapján határozzuk meg.
www.mentormagazin.hu – A HONLAP HIRDETÉSI TARIFATÁBLÁZATA
Megjelenés
Honlap főoldal felső banner
(fekvő)
Jobb oldali megjelenés
főoldalon
Bal oldali megjelenés hírek
oldal rovataiban
Bal oldali megjelenés
programajánló oldal
rovataiban
Megjelenés minden aloldalon

Méret
468 x 60 px

Ár
15 000 Ft / hét

160 x 320-360 px (magasság
változó lehet!)
160 x 320-360 px (magasság
változó lehet!)
160 x 320-360 px (magasság
változó lehet!)

10 000 Ft / hét

160 x 320-360 px (magasság
változó lehet!)

10 000 Ft/ hét

4 000 Ft/ hét
4 000 Ft/ hét

