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2017. április 5-9.

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI  KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

36. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

A CONSTRUMA 2017 KIÁLLÍTÁS MAGAZIN-KATALÓGUSA AZ ÉV KIADVÁNYA 
AZ OTTHONTEREMTÉS HAZAI PIACÁN TEVÉKENYKEDŐ GYÁRTÓ, KERESKEDŐ 
ÉS SZOLGÁLTATÓ CÉGEK SZÁMÁRA.
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5. Nemzetközi megújuló 
energia szakkiállítás

6. Otthonteremtési szakkiállítás

6. Dísznövény és kertépítészeti 
szakkiállítás és vásár

és szanitertechnikai szakkiállítás



  
A HUNGEXPO ZRT-VEL EGYÜTTMŰKÖDVE 

RUBÓCZKI ERZSÉBET SZAKÚJSÁGÍRÓ ÉS 

HALASI RITA MÁRIA DESIGN SZAKÉRTŐ 

SZERKESZTÉSÉBEN IMMÁR MÁSODIK 

ALKALOMMAL JELENIK MEG A CONSTRUMA 

KIÁLLÍTÁS HIVATALOS KATALÓGUSAKÉNT IS 

SZOLGÁLÓ MAGAZIN-KATALÓGUSA .

Fő célcsoportok: 

Építészek, szakmérnökök, tájépítészek, belsőépítészek, 

designerek, lakberendezők, épületgépész tervezők, szerelők, 

kivitelezők, társasház kezelők, közös képviselők, kerttervezők, 

kertépítők, ingatlanos szakemberek, önkormányzati döntés-

hozók, valamint az ÉPÍTKEZŐ, FELÚJÍTÓ NAGYKÖZÖNSÉG.

A CONSTRUMA A HAZAI LEGNAGYOBB ÉPÍTŐ-

IPARI OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR, 

AMELY EGYÚTTAL  KÖZÉP-KELET-EURÓPA 

VEZETŐ SZAKKIÁLLÍTÁSA  IS EBBEN A TÉMÁBAN.

A kiállítási csokor a lakásvásárlástól az építkezésen 

át a lakberendezésig az otthonteremtés teljes spektrumát 

lefedi.  A 2017. évi kiállítás az alábbi témacsoportokat foglalja 

magában:

•	 CONSTRUMA (építőipar)
•	 RENEO (megújuló energia)
•	 OTTHONDesign (lakberendezés, design)
•	 HUNGAROTHERM (épületgépészet, fűtés-, 
•	 hűtés-, légtechnika)
•	 CONSTRUMA KERT (kertépítés, dísznövény)
•	 LAKÁSVÁSÁR (használt és új ingatlanok)

A 112+4 oldalra tervezett, térképekkel, részletes kiállítói 

listákkal (név, pavilon és árucsoport szerinti bontásban), 

továbbá a kiállításhoz kapcsolódó szakmai írásokkal 

megjelenő  Construma magazin többek között az 

alábbi témákra fókuszál:

•	 KIVITELEZÉS
•	 FELÚJÍTÁS
•	 ÉPÜLETGÉPÉSZET
•	 USZODATECHNIKA
•	 NYÍLÁSZÁRÓK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
•	 SZIGETELÉS
•	 FINANSZÍROZÁS
•	 SZAKKÉPZÉS

MIÉRT ÉRDEMES HIRDETNI A MAGAZINBAN?

•	 A CONSTRUMA 2017 magazin a kiállítási csokor hivatalos katalógusa-
ként jelenik meg, amit a látogatók a helyszínen, belépéskor, ingyenesen 
kapnak kézhez.

•	 A magazin lapozható online változatát már a CONSTRUMA kiállítás  
megnyitása előtt kiküldi a HUNGEXPO a Magyar Építész Kamara és           
a Magyar Mérnöki Kamara teljes adatbázisára.

•	 A kiállítás ideje alatt a HUNGEXPO a vásár területén biztosítja, hogy a 
kiadvány 40.000 példánya eljusson a látogatókhoz, tehát 100%-os a 
célcsoport elérés, remittenda nincs.

•	 A magazint a 40.000 látogató elviszi magával a munkahelyére vagy az 
otthonába, így a 40.000-es elérés 2,5-tel beszorozható, tehát 1/1-es hirde-
tés esetén a 100.000 elérésre jutó költség 5,00 Ft + áfa.

•	 A grafikailag igényesen, 112 oldalra tervezett, magazin formátumú, közel 
A4-es méretű kiadvány a CONSTRUMA kiállításhoz kapcsolódó lényegi és 
exkluzív információkra fókuszál, amiket szakcikkek és interjúk formájá-
ban mutat be. 

•	 A magazin a CONSTRUMA hivalatos katalógusa és egyben látogatói 
kalauza, vagyis egy olyan kiadvány, amely tartalmazza a kiállítói listákat 
és térképeket, így a látogatók már a helyszínen folyamatosan forgatják, 
olvassák és tájékozódnak belőle.

•	 Rövid és hosszú távú tájékoztatásra is alkalmas, mivel a kiállításhoz kap-
csolódó információkon túl a benne megjelenő cégek későbbi eléréséhez, 
továbbá a trendek, újdonságok követéséhez is segítséget nyújt. 

•	 A teljes magazin lapozható online változatát már a kiállítás megnyitása 
előtt célirányosan eljuttatjuk 

          - a hirdetőkhöz
          - a szakmai szervezetek útján az építési szakemberekhez
          - továbbá elérhető lesz mindenki számára, aki a Contstruma kiállítás        
          honlapját felkeresi.
•	 Tematikus összeállítás az alábbi témákban váható: finanszírozás, „színes 

építészet” (kül- ès belteri festékek), „A jövő otthona”, újgenerációs építő-
anyagok, termékújdonságok, kertépítés-városban és vidéken, stb.

•	 A kiadvány kiemelten foglalkozik az otthonteremtéshez kapcsolódó 
finanszírozás (CSOK, lakáshitel, lakástakarék, adókedvezmények, egyéb 
támogatások) aktuális kérdéseivel.
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EGY SIKERES KIÁLLÍTÁSI CSOKOR SZÁMOKBAN

LÁTOGATÓK ELSŐDLEGES ÉRDEKLŐDÉSI KÖRE



   
A CONSTRUMA KÜLÖNSZÁM 
PARAMÉTEREI

IMPRESSZUM
Főszerkesztő | Rubóczki Erzsébet
e.ruboczki@gmail.com, + 36 30 200 0514
Kreatív vezető | Halasi Rita Mária
Grafikus tervező | Balla Dóra

HIRDETÉSSZERVEZÉS
Eperjesi András
eperjesi.andras@energiabarat.hu, + 36 30 681 6409 
Vécsi Mario
vecsi.mario@energiabarat.hu,  +36 70 505 1251

TECHNIKAI ADATOK
Példányszám:  40.000 példányszám
Méret:   205x265 mm
Terjedelem: 112+4 oldal
Nyomás:  4+4 szín, ofszet

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

MEGJELENÉSI ÉS HIRDETÉSI KÖLTSÉGEK
(2016. október 31-ig történő megrendelés esetén nagyon 
kedvező csomag tartalommal*)
1/1 oldal:   550.000,- Ft + áfa
2/1 oldal:  900.000,- Ft + áfa
1/2 oldal:  300.000,- Ft + áfa (álló és fekvő formátum)
B4:   1.800.000,- FT + áfa 
B3:  1.000.000,- Ft + áfa

B2:  1.000.000,- Ft + áfa

EARLY BIRD CSOMAG

*Kedvezményes csomag azon megrendelők részére, akik 
szeptemberben megrendelik a minimum 1/1-es hirdetést:

 - 20 darab VIP lap példány a regisztrációnál, 

 - Kedvezményes kupon elhelyezése ingyenesen 
 a katalógusban

 - Egy Facebook poszt az Energiabarát Facebook oldalán   
 a CONSTRUMA megnyitása előtti hetekben

 - A kiadvány újdonság rovatában egy  
 termékújdonság bemutatása.
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HIRDETÉSI MÉRETEK

1/1 oldal: kifutó méret  215x275 mm
1/1 oldal: vágott méret  205x265mm

2/1 oldal: kifutó méret  420x275 mm
2/1 oldal:  vágott méret  410x265 mm

1/2 oldal fekvő: kifutó méret  215x140 mm
1/2 oldal fekvő: vágott méret 205x135 mm

1/2 oldal álló: kifutó méret  110x275 mm
1/2 oldal álló: vágott méret  105x265 mm

Speciális kreatív nyomdai megoldások egyéni megállapodás 

tárgyát képezik. (pl. szárnyas borító, behúzás, hozzáfóliázás, stb.)

HIRDETÉS LEADÁS TECHNIKAI PARAMÉTEREI
Nyomdai PDF (CMYK, 300 DPI felbontás)

Grafikai és PR cikk tervezés díja :  45.000 Ft + áfa
(maximum három fordulóval)

ANYAGLEADÁSI HATÁRIDŐK 

Szöveges információk, PR cikkek:  2017. február 10.
Kész hirdetések:    2017. március 3.
Megjelenês:   2017. március 27.


