Szaktudás Kiadó

ÚJDONSÁG!
Gyakorlati Tudástár a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. kínálatában
A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. 1990 óta a hazai szakkönyvkiadás meghatározó szereplője. Az Agrárkamarával együttműködve, immár 30 éve adja ki az agrárszektor egyik legjelentősebb szaklapját,
az Agráriumot. Az elmúlt évtizedekben mintegy 250 agrár szakkönyv, egyetemi tankönyv is kikerült gondozásából, melyek a mai napig a magyarországi agrár szakirodalom alapvető, nélkülözhetetlen darabjai. A Kiadó aktív kapcsolatot ápol a magyarországi agrár felsőfokú szakképző
iskolákkal, egyetemekkel, a hazai kortárs szakismereteket ezért első kézből szállítja a szektor
aktívan gazdálkodó szereplői és az egyes szakágazatok tanulói számára is.
A változó piac és a mezőgazdaságot is érintő, megkerülhetetlen technológiai fejlődés arra ösztönözte a Kiadót, hogy az agrár szakirodalom jelenlegi piacán tartalmilag és formailag is új, innovatív kiadványokkal jelentkezzen.

Új digitális kiadványaink jellemzői
A Gyakorlati Tudástár 21. századi szaktermék, amely friss, főképp gyakorlatba ültethető tudást
kínál. Ezek a naprakész tartalmak olyan szakmai ismereteket nyújtanak, amelyek sikeresen szolgálják a gazdálkodók alapvető érdekét, a jövedelmezőség javulását.
A Gyakorlati Tudástár digitális formában érhető el (pdf) és a www.szaktudas.hu webáruházban
rendelhető, vásárolható meg. A terjedelmükben 40-60 oldalas szakkiadványok tematizáltak,
egyedülálló módon az egyes szakterületek lényegére, alapjaira és újdonságaira koncentrálnak,
fejlett szakismereteket tartalmaznak, így ideálisak a felölelt témákhoz kapcsolódó reklámok
megjelenítésére is.

Miért éri meg a Gyakorlati Tudástárban reklámot elhelyezni?
A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. platformja jelenleg Magyarországon évente közel 300.000 egyedi
oldallátogató számára hozza elérhető közelségbe az agrár szakirodalmat, amivel kimagaslik a
szakmát képviselő piaci szereplők közül. A webáruházban nemrég óta elérhető Digitális Kiadványok elnevezésű termékeink már most jelzik az online hozzáférhető, digitális anyagok növekvő népszerűségét, és az előzetes felmérések is azt mutatják, hogy legújabb termékcsoportunk,
a Gyakorlati Tudástár kiadványai kifejezetten keresett felhasználói tartalmak lesznek.

www.szaktudas.hu

Média felületek és árak

A Gyakorlati Tudástárban való megjelenési lehetőségek:
p

Kattintható reklám elhelyezése egyedi Gyakorlati Tudástár kiadványba
FÉL ÉV
99.000 Ft
99.000 Ft
121.000 Ft

p B2 felület
p
p
p

B3 felület
B4 felület

 irdetés elhelyezése szövegtörzsön belül, egyedi referenciatermék vagy szolgáltatás
H
feltüntetésével kizárólag a témához szoros termékkapcsolással
p 1 termékkapcsolás

(1 link szöveggel vagy képes
hirdetés elhelyezése)
p 2 termékkapcsolás
(1 link szöveggel vagy képes
hirdetés elhelyezése 2 helyre)
p 3. termékkapcsolástól egyedi árak
p

FÉL ÉV

1 ÉV

250.000 Ft

295.000 Ft

300.000 Ft

335.000 Ft

Hírlevél megjelenés a kiadványok megjelenéséhez, népszerűsítéséhez csatoltan (1 alkalommal)
p 600 karakteres lead szöveges hirdetési anyag
p megjelentetése 1 linkkel saját oldalra		
p 600 karakters lead szöveges hirdetési anyag megjelentetése
p 1 linkkel www.agrarium7.hu oldalon elhelyezett PR tartalomra

p

1 ÉV
165.000 Ft
165.000 Ft
198.000 Ft

SZIMPLA
120.000 Ft
KOMBINÁLT
198.000 Ft

Banner megjelenés
Webáruházi, egyedi termékoldalon elhelyezett banner megjelenés
p 1 hét webáruházi, egyedi termék oldalon elhelyezett megjelenés
p 3 hét webáruházi, egyedi termék oldalon elhelyezett megjelenés
p 1 hónap webáruházi, egyedi termék oldalon elhelyezett megjelenés

60.000 Ft
120.000 Ft
145.000 Ft

Feltüntetett áraink nettó árak.

Kizárólagos megjelenés vagy az anyag egész éves megvétele egyedi megbeszélés alapján.
Az egyedi ajánlatért, kérjük vegye fel értékesítő kollégánkkal a kapcsolatot
az info@szaktudas.hu e-mail címen.
Köszönjük!

Szaktudás Kiadó
www.szaktudas.hu

