
6. Nemzetközi megújuló 
energia szakkiállítás

7. Otthonteremtési szakkiállítás

2018. április 11-15.

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI  kIállíTáSI CSOkOR

37. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

A CONSTRUMA 2018 kIállíTáS MAgAzINjA Az ÉV kIADVáNYA Az 
OTTHONTEREMTÉS HAzAI pIACáN TEVÉkENYkEDő gYáRTó, kERESkEDő 
ÉS SzOlgálTATó CÉgEk SzáMáRA.
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7. Dísznövény és kertépítészeti
szakkiállítás és vásár



  

A HUNGEXPO Zrt-vEl EGyüttműködvE 

rUbócZki ErZsébEt sZAkújsáGíró és 

HAlAsi ritA máriA dEsiGN sZAkértő 

sZErkEsZtésébEN immár HArmAdik 

AlkAlOmmAl jElENik mEG A cONstrUmA 

kiállítás HivAtAlOs kiAdváNyA. 

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 és 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 2018. évi kiállítás az alábbi témacsoportokat foglalja 

magában:

•	 cONstrUmA (építőipar)
•	 rENEO (megújuló energia, épületgépészet)
•	 OttHONdesign (lakberendezés, design)
•	 cONstrUmA kErt

A 80+4 oldalra tervezett, a kiállításhoz kapcsolódó szakmai 

írásokkal megjelenő  construma magazin többek között az 

alábbi témákra fókuszál:

•	 kivitElEZés, FElújítás
•	 mEGújUló ENErGiA
•	 éPülEtGéPésZEt
•	 NyílásZárók, árNyékOlástEcHNikA
•	 sZiGEtElés
•	 OttHONtErEmtés
•	 A jövő OttHONA, smArt HOmE
•	 sZAkkéPZés

miért érdEmEs HirdEtNi A mAGAZiNbAN?

•	 A CONSTRUMA 2018 magazin a kiállítási csokor hivatalos kiadványaként 
jelenik meg, amit a látogatók a helyszínen, belépéskor, ingyenesen 
kapnak kézhez.

•	 A kiállítás ideje alatt a HUNGEXPO a vásár területén biztosítja, hogy 
a kiadvány 15.000 példánya eljusson a látogatókhoz, tehát 100%-os a 
célcsoport elérés, remittenda nincs.

•	 A grafikailag igényesen, 80+4 oldalra tervezett, magazin formátumú, 
közel A4-es méretű kiadvány a CONSTRUMA kiállításhoz kapcsolódó 
lényegi és exkluzív információkra fókuszál, amiket szakcikkek és interjúk 
formájában mutat be. 

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

•	 A teljes magazin lapozható online változata már a kiállítás megnyitása 
előtt célirányosan eljut

          - a hirdetőkhöz
          - a szakmai szervezetek útján az építőipari szakemberekhez
          - továbbá elérhető lesz mindenki számára, aki a Contstruma kiállítás        
          honlapját felkeresi.
•	 Tematikus összeállítás az alábbi témákban váható: „A jövő otthona”, 

az építőipar helyzete, szakképzés és munkaerőutánpótlás, korszerű 
anyagok és technológiák, megújuló energia, a jövő otthona és az okos 
otthon, lakberendezési trendek, stb.
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ORSZÁG

56.711

 

LÁTOGATÓ

SZAKMAI NAPOKON: 57%
NAGYKÖZÖNSÉG NAPOKON: 43%

INGATLAN TÍPUSA

52% családi ház
18% Társasház, 17% Panelház,

 

13% Lakópark

ÉLETKOR

53% 26–45 év között
29% 46–65 között,

 

15% 25 év alatt, 3% 65 év felett

57%
3%

LÁTOGATÓI ÖSSZETÉTEL

Legtöbben: Szlovákia, Románia, Szerbia, Montenegro, Ausztria, 
Németország, Olaszország, Csehország, Lengyelország

65%
47%
32%
28%

CONSTUMA

OTTHON DESIGN

CONSTRUMA KERT

RENEO
Látogatók szám a

44.124 48.102
54.307

56.711

2014 2015 2016 2017



   

A cONstrUmA mAGAZiN 
PArAmétErEi

imPrEssZUm
Főszerkesztő | rubóczki Erzsébet
e.ruboczki@gmail.com, + 36 30 200 0514
Kreatív vezető | Halasi rita mária
Grafikus tervező | balla dóra

HirdEtési üGyEkbEN iNFOrmáció 
AZ Alábbi címEN:
construmamagazin2018@gmail.com
tel.:   +36 20 9114996 
  +36 30 200 0514
   +36 30 476 7222

tEcHNikAi AdAtOk
Méret:   205x265 mm
Terjedelem: 80+4 oldal
Nyomás:  4+4 szín, ofszet

mEGjElENési lEHEtőséGEk

mEGjElENési és HirdEtési költséGEk

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

ANyAGlEAdási HAtáridők 

Szöveges információk, PR cikkek:  2018. február 17.
Kész hirdetések:    2018. március 5.

MÉDIAAjáNló 2018 

Megjelenês:   2018. április 5.

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)

magazin 2018


