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Titok a múltból: közel nyolc 
éve egy rendezvényen már ta-
lálkozott G.w.M exe és a rapper 
új párja, Kulcsár Edina. Akkor 
még egyikük sem gondolta vol-
na, hogy később újra kereszte-
zik majd egymás útját 
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Edinát 
évek óta 
ismeri 
G.w.M exe
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IGEN
24%

NEM
76%

A betörő jött, de nem látott és nem is győzhetett. Vaksötétben tapogatózott a ceredi kocsmában, fején egy zacskóval, amelyre még lyu-
kat sem vágott. Az egész falu most Robin nevet, a rendőrök pillanatokon belül nyakon csípték a „tolvajok fejedelmét” 

Mai időjárás
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Nappal:
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Részletes időjárás a 13. oldalon
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XXIX. évfolyam  •  25. szám

Nejlonzacskóval álcázta magát 
Robi, a ceredi kocsma tolvaja

Árverezik a 
fekete gyémántot
DUBAJ — Hétmillió dol-
lárt (2,2 milliárd Ft) remél a 
Sotheby’s aukciósház a vi-
lág legnagyobb csiszolt gyé-
mántja, a fekete színű Enig-
ma eladásából. Az 55 olda-
lú, 555 karátos (111 grammos) 
drágakő tulajdonosa állítja, a 
korábbi vizsgálatok alapján a 
gyémánt egy meteorittal ér-
kezett a Földre 2,5-4 milliárd 
évvel ezelőtt.

Online saját pénz
PITTSFIELD — Digitalizál-
ja saját valutáját az amerikai 
Berkshire megye. A massa-
chusettsi közösség az ame-
rikai dollár mellé 2006-ban 
vezetett be saját fizetőesz-
közt, a BerkShare-t, amely-
nek egy egysége 95 centért 
váltható. Használatával azt 
akarják elérni, hogy a lakos-
ság a helyi vállalkozásoknál 
költse el a pénzét, amelyek 
elfogadják a saját valutát. 

190 éves
a rekorderteknős
VICTORIA — 190 éves lesz 
Jonathan, a teknős, így ő vá-
lik a valaha ismert legidő-
sebb teknőccé a Rekordok 
könyve szerint. A hím óriás 
teknős 1832-ben szüle tett, és 
már ő a legidősebb élő szá-
razföldi állat. Jona than már 
vak és nem érzi a szagokat 
sem, de még mindig a Szent 
Ilona-sziget kormányzójának 
birtokán éldegél.
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Szorult helyzetbe került Ping 
Tven Tven, a hamarosan kez-
dődő pekingi téli olimpia ka-
balaállata, ugyanis a média-
központba igyekezvén kide-
rült: az ajtón nem fér be a jel-
mezében
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A betörő jött, de nem látott és nem is győzhetett. Vaksötétben tapogatózott a ceredi kocsmában, fején egy zacskóval, amelyre még lyu-
kat sem vágott. Az egész falu most Robin nevet, a rendőrök pillanatokon belül nyakon csípték a „tolvajok fejedelmét” 

Robi, a ceredi kocsma tolvaja
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Önről készültek 
már pikáns 
felvételek?

Meg akarták
venni Agárdi
Szilvi testét

Heteket töltött 
kórházban Dó-
zsa László, aki-
nek rejtélyes 
kór húzódott a 
szívére. A szín-
művész már pa-
pot is hívatott, 
hogy felvegye az utolsó kene-
tet, de végül jobban lett, bár or-
vosai nem tudják, mi okozta a 
panaszait 

Sokko-
ló üzene-
tet kapott 
az énekes-
nő: egy is-
meretlen 
harminc-
ezer forin-
tot ajánlott 
fel neki 
kétórányi 
együttlé-
tért. Szilvia nem válaszolt 
az üzenetre, mégsem hagy-
ta szó nélkül, lapunknak el-
mondta, milyen sértő, hogy 
olyan lánynak hiszik, aki el-
adná a testét 

Kinevették falubelijüket a törzsvendégek

Papot hívott
betegágyához
Dózsa László

SZÁMÍTHAT RÁNK! ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!
MINDEN HÉTEN      EXTRA MAGAZIN
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ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!

Edinát 

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!
          EXTRA MAGAZIN3

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!

Nyugdíjba 
vonul 
Symba, 

Pihenés
Symba 10 évig 
szolgálta az embe-
reket, híres bűn-
ügyek megoldásá-
ban is részt vett

a magyar 
csodakutya

Élőket mentett, elrejtett holttestekre bukkant

Újra a nyakába veszi a világot Gelencsér Tímea! A Dancing with the Stars korábbi győztese, aki nemrég 
még az Exatlon Hungary forgatásán járt Dominikán, ezúttal Ázsia felé veszi az irányt: a volt szépség-
királynő az Ázsia Expressz harmadik évadának egyik szereplője lesz. A TV2 műsorában 8 sztár-
pár verseng a 10 milliós fődíjért

Gelencsér Timi átnyergelt 
az Ázsia Expresszre

Besides its entertaining tabloid image it helps the daily orientation of 
many people with its strong political, sports and up-to-date content.
Its unique character: „infotainment” – informs and entertains at the 
same time.
It systemizes the events of the world and presents them in an easily 
understandable way. Its tone is pronounced and explicit, sometimes 
it openly wishes to appeal to the emotions and wants to form opinion. 
Where the content allows it, it entertains with humor and an easy style.

MARKET INFORMATION

Readership 517.650

Actively sold copies 50.506

Target group 18+ year-old

Readers’ profile 18-59 year-old, main shoppers with family

Market price 285 HUF

Source: NOK 2021/3,4 – 2022/1,2 Kantar Hoffmann – M-Meter; MATESZ quick report 2022/Q3.

FORMAT
SIZE

4C (HUF)WIDTH
(HASÁB)

WIDTH
(MM)

HEIGHT
(MM)

1/1 page 6 278 427 3 890 000

1/2 panorama page 13 593 211 3 890 000

Junior page 4 184 300 2 490 000

1/2 page vertical 6 137 427 1 950 000

1/2 page horizontal 6 278 211 1 950 000

1/3 page vertical 2 90 427 1 560 000

1/3 page horizontal 6 278 135 1 560 000

1/4 page vertical 3 137 211 1 135 000

1/4 page horizontal 4 184 155 1 135 000

1/8 page vertical 2 90 155 567 000

1/8 page horizontal 3 137 102 567 000

Front page top box 3 137 54 790 000

Front page bottom strip 6 278 45 990 000

Front page strip II. 6 278 60 1 137 600

2/100 2 90 100 360 000

Bottom strip 6 278 60 790 000

Horizontal strip 1 43 427 790 000

THE TITLE IS PUBLISHED BY UNDER THE CARE OF BLIKK KFT.

Extra charges: Special cover, back cover and exclusive placement: 200%; 3. page surcharge: 100%; 5. page surcharge: 50%; Text page: 50%; Exact 
placement: 100%; Island (max. 1/4 page) 200%; Special placement extra 100%;  Extra charge for 3rd party product (maximum for 3 extra products): 30%
In case of special placement and creative solution please contact your sales manager.
All prices are in HUF and without VAT.



We inform.
entertain.
connect.

Sportal

TECHNICAL PARAMETERS
• Mirror size: 278x427mm
• Spread: 16 basic (20, 24 pages)
• Material submission: digitally
• Press: 4+4 colours rotational ofset
• Paper: 45g newsprint
• Binding: post folded
• Weight: 56g (in case of 16 pages)

MATERIAL SUBMISSION
• Reservation/order: At least 5 workdays before the publishing
• Material submission: At least 2 workdays before the publishing (For advertisements to be prepared at least 5 workdays before publishing)
• e-mail: gyartas@blikk.hu
• In the e-mail and in the name of the materials please give the name and size of the advertisement, the name of the title in which it should 

appear and the date of the publishing.
• FTP: server: ftp.axels.hu / user name: asmhirdetes / password: annamaria
• In case of loading to the FTP, please give the name of the advertisement loaded, the title and the issue of the title to which the advertisement 

was sent, the publishing date of the advertisement and the name of the folder, in which the material has been placed, per e-mail on gyartas@
blikk.hu 

TECHNICAL INFORMATION
We can accept the ready materials in Photoshop (eps, tif, pdf), Illustrator formats in 300 dpi resolution, with CMYK colour resolution.
When planning, you should by all means pay attention to the following points: Please provide the text in the file in a curved form (outline, curve). 
Please pay attention to the correctness of the overprint and knock-out settings. In case of advertisements prepared in the program InDesign, the text 
layer should be on top. As for Photoshop eps/tif/jpg formats, we can accept in every case flattened, CMYK materials with at least 300 dpi resolution. 
In case of a JPG-compression, please use the setting Maximum Quality in order to minimize the distortion and fragmentation of smaller letters and 
thin lines. The technological limitations of the applied printing process (different paper qualities, deviations in folding, cutting and colour fitting, 
thin graphical elements turned into negative, letter size, black texts should be only on black plate, and avoid, in any case, the application of direct 
colours). Materials prepared in CorelDraw cannot be accepted.
Further expectations in case of overrunning advertisements: Do not design useful information within 5 mm from the cutting line.
Cutting and registration signs as well as colour scales should be minimum 5 mm from the cutting line, however outside the advertisement in any 
case.
In case of materials with an overrunning size please leave 5 mm overrun around.
For advertisements to be prepared: Please send the photos and logos for the advertisement to be published in a 300 dpi resolution and the 
texts saved as word document. 

• Print: roll offset, cold-set print
• Paper: standard newsprint 45g/m2
• Colour profile: ISO Newspaper 26v4.icc
• Total Area Coverage: max. 240%
• Lattice density: 40 line/cm, (100 lpi)
• Point increase: 26% (at 50 % fill)
• Line width: in case of negative line: min. 0,3 mm in case of a positive line: min. 0,2 mm
• Deep black: 100% black+40% cyan
• Paint: Euroscala, CMYK

INSERT
Address: Ringier Hungary Nyomda Kft., Szilády Üzem 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 63.
Delivery deadline: 3-4 weekdays before the publishing
On weekdays: Between 6.00-14.00h and 18.00-24.00h
On weekends: Between 19.00-23.00h
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BLIKK EXTRA TV MAGAZINE

BLIKK EXTRA REJTVÉNY

TV SUPPLEMENT ON EVERY THURSDAY

CROSSWORD SUPPLEMENT ON EVERY TUESDAY AND SATURDAY

XXIII. évfolyam 1. szám   2022. december 29.

2023. január 2–8.
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32 oldalon 52 csatorna műsorával 

CSÜTÖRTÖK  VIASAT3 21.00

SZOMBAT  COOL 17.25

A végzet ereklyéi
(amerikai kalandfilm)

Az időutazó felesége
(amerikai sci-fi)

HÉTKÖZNAP  RTL 19.50

Drága örökösök
(magyar sorozat)

32 oldalon 52 csatorna műsorával 

magazin

Kamarás Norbert
vezeti a BeleValóVilágot, 
a ValóVilág11 reality
háttérműsorát

EXTRA

Válaszoljon 10 000 forintért!
A Blikk TV heti feladványa a 25. oldalon

It is published as an insertion on every Thursday.
The program guide - in cooperation with one of the most reliable 
program broadcast companies - gives exact information about the TV 
and radio programs, entertaining and other free time activities for the 
Blikk readers.

It is published as an insertion on every Tuesday and Saturday.
Various crosswords, lots of prizes, entertaining articles.

SIZE WIDTH/HEIGHT (MM) PRICE

1/2 page 98x264 610 000

Front page 1/2 horizontal 200x132 850 000

SIZE WIDTH/HEIGHT (MM) PRICE

B4 202x272 990 000

B2, B3 202x272 850 000

1/1 202x272 750 000

1/2 horizontal 202x138 450 000

1/2 vertical 120x272 450 000

1/4 horizontal 202x83 270 000

1/4 vertical 120x138 270 000

2/100 79x100 195 000

EXTRA EXTRA

EXTRAEXTRA
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EXTRAEXTRA
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TECHNICAL PARAMETERS
• Spread: 32 pages
• Publishing: Thursday
• Page size: 225x300 mm
• Mirror size: 200x264 mm
• Paper: 45g standard newsprint
• Print: rotational ofset
• Colour: 4+4 colours

TECHNICAL PARAMETERS
• Spread: 16 pages (basic)
• Publishing: Tuesday and Saturday
• Page size: 235x310 mm
• Mirror size: 202x272 mm
• Paper: 45g standard newsprint
• Print: rotational ofset
• Colour: 4+4 colours

MATERIAL SUBMISSION
• Reservation/ordet: 15 workdays until 12 o’clock 

before the publishing
• Material submission: 14 workdays until 

12 o’clock before the publishing
• Place of the material submission: 

gyartas@blikk.hu

MATERIAL SUBMISSION
• Reservation/order: 5 workdays until 

12 o’clock before the publishing
• Material submission: 3 workdays until  

12 o’clock before the publishing
• Place of the material submission: 

gyartas@blikk.hu


