Médiaajánlat
A MONDO a legnagyobb ázsiai vizuális popkultúrával, zenével,
alterdivattal és különféle kreatív hobbikkal foglalkozó hazai magazin,
fókuszában a japán mangákkal és filmekkel. Ezzel egy olyan egyedi
célcsoporthoz szól, melyet igen nehéz máshogyan elérni.

Főbb témák

Olvasói jellemzők

> animék, filmek és mangák

> kreatív

> ázsiai zene (J-Rock, J-Pop, K-Pop)

> nyitott

> videójátékok

> fantáziadús

> kreatív hobbik (rajz, digitgrafika,

> közvetlen
> kritikus

egzotikus ételek, ruhakészítés)
> utazás, távol-keleti kultúrák, Japán

> web2-centrikus

A MONDO olvasóira a gyűjtőszenvedély és a trendek iránti fokozott
érzékenység jellemző. A magazint gyűjtői termékként kezelik,
az újraolvasási arány kiemelkedő. Szeretnek olvasni, gyakori
nethasználók, közösségi oldalakon aktív véleményformálók.

Fő korcsoport:
14–22 év (80%)
18 év

arány

Átlagéletkor:
Lány/FIÚ arány:
70:30

Jellemző státusz:
AB
életkor

főbb PARTNEREink

*

*A MONDO az Animax csatorna exkluzív médiapartnere

Olvasottság
Nyomott példányszám: 7500 Átlagos havi eladás: 5400**
Cirkuláció: 2,7*** Becsült olvasottság: 14 ezer***
Fogyasztói ár: 790 Ft
**Forrás: LAPKER ***Forrás: reprezentatív felmérés, GMB Consulting 2010

MI A MANGA?

A manga a japán képregények, az anime pedig a japán rajzfilmek összefoglaló neve. A manga és az
anime köré épül Magyarország legdinamikusabban fejlődő ifjúsági szubkultúrája. A manga és az anime
az egyedi történetvezetésnek, a designnak és az ötletességnek köszönheti közösségformáló erejét.
A MONDO kiadója egyben az ország egyik legnagyobb manga- és animeforgalmazó cége, számos
könyvsorozattal és DVD-kiadvánnyal, melyek folyamatosan támogatják a magazint. Negyedévente
rendezett rendezvényeinkre, a MondoConokra átlagosan 6000 fő látogat ki.

Technikai paraméterek
Terjedelem: 76 oldal (4+4 szín)
Megjelenés: havi
Formátum: 210 x 297mm (A4), csomagolt,
posztermelléklettel (580 x 410 mm)
Papír: belív - 70gr fényes műnyomó
borító - 250gr fóliázott fényes műnyomó
Nyomás: íves ofszet Kötés: ragasztókötött

Hirdetési tarifák
Méret
B2
B2 kihajtható
B3
B4
2/1
1/1 belív

Nettó ár
200 000
380 000
180 000
240 000
150 000
100 000

1/2 álló v. fekvő
1/3 álló v. fekvő
1/4 fekvő
Poszter (A2)

50 000
35 000
25 000
420 000

Online közösség és Marketing
A magazin rajongói Magyarország egyik legaktívabb online
közössége. Honlapcsaládunk és különösen Facebook
oldalunk kimagasló népszerűségnek örvend, 2011-ben a
hatodik legaktívabb hazai FB portál a Mondo Magaziné volt*.
Partnereink és hirdetőink számára a nyomtatott hirdetés
mellett állandó online promóciót biztosítunk.
*Forrás: Social Times felmérés, http://socialtimes.hu/

Gyakorisági kedvezmény és egyéb megoldások
(behúzás, promócikk stb.) egyedi megállapodás alapján.

paraméterek anyagleadáshoz
FORMÁTUM: PDF, PNGm, JPG (12) vagy TIFF (CMYK)
KIFUTÓ: 5 mm
vágott MÉRETek:
B2, B3, B4 és 1/1 – 210 x 297 mm
2/1 – 420 x 297 mm
1/2 fekvő: 210 x 149 mm; 1/2 álló: 105 x 297 mm
1/3 fekvő: 210 x 99 mm; 1/3 álló: 70 x 297 mm
1/4 fekvő: 210 x 75 mm
Poszter: 580 x 410 mm
A leadott anyagon ne legyenek vágójelek.

Lapzárta/leadás
lapzárta: megjelenés előtti hónap 8-a
Anyagleadás: megjelenés előtti hónap 15-e
megjelenés: minden hónap 8-án

Kapcsolat
Email: rmarkovics@mondomagazin.hu
telefon: (70) 540 8428

A MONDO a MangaFan Kft. folyóirata • www.mangafan.hu • www.mondoweb.hu • www.mondocon.hu
Facebook: www.facebook.com/pages/Mondo-Magazin
A médiaajánlatban szereplő információk nem minősülnek ajánlattételnek.
Verzió: 2012.01.18.

