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BLIKK
ÜTEMEZÉSEK ÉS MÉRETEK 2023

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

MÉRLEGEN
blikk.hu
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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” 

Mai időjárás

7 ºC
–6 ºC

Nappal:

Éjszaka:

Részletes időjárás a 13. oldalon

A NAP
KÉPE

A NAP
KÉPE

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

Szórakoztató bulvár-arculata mellett erős politikai, sport és aktuális 
tartalommal tömegek napi tájékozódását segíti.
Egyedisége: „infotainment” – tájékoztat és szórakoztat egyszerre
Rendszerezi és könnyen érthetően tálalja a világ eseményeit. 
Hangvétele markáns és szókimondó, egyes esetekben nem titkoltan 
az érzelmekre hat és véleményformáló kíván lenni. Ahol a tartalom 
engedi, humorral és könnyed stílussal szórakoztat.

PIACI INFORMÁCIÓK

Olvasottság 517.650

Aktívan vásárolt pld. 50.506

Célcsoport 18+ évesek

Fogyasztói profil 18-59 éves korosztályba tartoznak, főbevásárló, családos emberek

Fogyasztói ár 285 Ft

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

FELÜLET
MÉRET

4C (HUF)SZÉLESSÉG
(HASÁB)

SZÉLESSÉG
(MM)

MAGASSÁG
(MM)

1/1 oldal 6 278 427 3 890 000

1/2 panorámaoldal 13 593 211 3 890 000

Junior 4 184 300 2 490 000

1/2 oldal álló 6 137 427 1 950 000

1/2 oldal fekvő 6 278 211 1 950 000

1/3 oldal álló 2 90 427 1 560 000

1/3 oldal fekvő 6 278 135 1 560 000

1/4 oldal álló 3 137 211 1 135 000

1/4 oldal fekvő 4 184 155 1 135 000

1/8 oldal álló 2 90 155 567 000

1/8 oldal fekvő 3 137 102 567 000

Címoldali felső boksz 3 137 54 790 000

Címoldali alsó szalag 6 278 45 990 000

Címoldali szalag II. 6 278 60 1 137 600

2/100 2 90 100 360 000

Alsó szalag 6 278 60 790 000

Álló szalag 1 43 427 790 000

A KIADVÁNY A BLIKK KFT. GONDOZÁSÁBAN JELENIK MEG.

Felárak: Egyedi címlap megjelenés, valamint hátoldali és exkluzív elhelyezés: 200%; 3. oldal felár: 100%; 5.oldal felár: 50%; szövegoldal: 50%; konkrét 
elhelyezés: 100%; sziget (max. méret 1/4) 200%; egyedi elhelyezési felár: 100%; Idegen termék felár, maximum 3 termék esetén: 30%
Egyéb speciális elhelyezésekkel és kreatív megoldásokkal kapcsolatban kérjük egyeztessen kapcsolattartójával.
Áraink forintban értendők és az ÁFA összegét nem tartalmazzák!
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MŰSZAKI PARAMÉTEREK
• Tükörméret: 278x427 mm
• Terjedelem: 16 alap (20, 24 oldal)
• Anyagleadás: digitálisan
• Nyomás: 4+4 szín rotációs ofszet
• Papír: 45g újságnyomó
• Kötés: postahajtva
• Súly: 56g (16 oldal esetén) 

ANYAGLEADÁS
• Foglalás/megrendelés: megjelenés előtt legkésőbb 5 munkanappal
• Anyagleadás: megjelenés előtt legkésőbb 2 munkanappal (készítendő anyagok esetében megjelenés előtt 5 munkanappal)
• e-mail: gyartas@blikk.hu
• Az e-mail tárgyában és az anyagok fájl nevében szerepeljen: a hirdetés neve és mérete, a lap neve és lapszáma, amelybe érkezett, és a 

megjelenés időpontja.
• FTP: kiszolgáló: ftp.axels.hu/ felhasználónév: asmhirdetes/ jelszó: annamaria FTP-re való feltöltés esetén kérjük, a gyartas@blikk.hu-n e-mailben 

jelezzék a feltöltött hirdetés nevét, a lapot és lapszámot amibe a hirdetés érkezett, a hirdetés megjelenésének időpontját és a mappa nevét, 
amibe az anyag került. 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK
A kész anyagokat Photoshop (eps, tif, pdf), Illustrator formátumokban tudjuk elfogadni 300 dpi felbontásban, CMYK színbontásban.
A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe: a fájlban szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve); ügyeljenek az overprint, knock-out 
beállítások helyességére. InDesign programban készült hirdetésnél kérjük, hogy a szöveglayer felül legyen. Photoshop (eps, tif, jpg) formátumoknál 
minden esetben flattened, CMYK, legalább 300 dpi felbontású anyagot tudunk elfogadni. JPG-tömörítés esetén kérjük a Maximum Quality beállítás 
használatát a kisebb méretű betűk, vékony vonalak torzulásának, töredezésének minimalizálása érdekében. Az alkalmazott nyomtatási eljárás 
technológiai korlátait (különböző papírminőségek, hajtás-, vágás- és színilleszkedés-ingadozások, negatívba forgatott vékony grafikai elemek, 
betűnagyság, a fekete szöveg csak black plate-en legyen, és mindenképpen kerüljék a direkt színek alkalmazását). CorelDraw-ban készült anyagot 
nem tudunk elfogadni.
További elvárások kifutó hirdetéseknél: A vágástól befelé 5 mm-re hasznos információt ne tervezzenek. A vágó- és regisztrációs jelek, színskálák a 
vágástól minimum 5 mm-re legyenek, de mindenképpen a hirdetésen kívül helyezkedjenek el.
A kifutó méretű anyagokra körben 5-5 mm kifutót kérünk.

Készítendő hirdetések esetén: Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt hirdetéshez a képeket és logókat 300 dpi felbontásban, a szöveget word 
dokumentumként elmentve küldjék. 

• Nyomtatás: tekercsofszet, cold-set nyomtatás
• Papír: standard újságnyomó 45 g/m2
• Színprofil: ISO Newspaper 26v4.icc
• Összpontterület: maximum: 240%
• Rácssűrűség: 40 vonal/cm, (100 lpi)
• Pontnövekedés: 26% (50 % kitöltésnél)
• Vonalszélesség: negatív vonal esetén min.: 0,3 mm, pozitív vonal esetén min.: 0,2 mm
• Mélyfekete szín: 100% fekete+40% cyán
• Festék: Euroskála, CMYK

BEHÚZÁS, BERAGASZTÁS BESZÁLLÍTÁSA
Cím: Ringier Hungary Nyomda Kft., Szilády Üzem 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 63.
Szállítási határidő: megjelenés előtt 3-4 munkanappal korábban
Hétköznaponként: 6.00-14.00 óra és 18.00-24.00 óra között
Hétvégén: 19.00-23.00 óra között
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BLIKK EXTRA TV MAGAZIN

BLIKK EXTRA REJTVÉNY

A BLIKK CSÜTÖRTÖKI MELLÉKLETE

A BLIKK KEDDI ÉS SZOMBATI MELLÉKLETE

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

Behúzásként jelenik meg minden héten csütörtökön.
A műsorfüzet szorosan együttműködve a magyar piac 
egyik legmegbízhatóbb műsorszolgáltatójával televízió- és 
rádióprogramokról, szórakozási és kikapcsolódási lehetőségekről nyújt 
precíz tájékoztatást a Blikk olvasóinak.

Behúzásként jelenik meg minden héten kedden és szombaton.
Változatos rejtvények, számtalan nyeremény, szórakoztató írások.

MÉRET HIRDETÉSI FELÜLET ÁR

1/2 6 610 000

Címoldal 1/2 fekvő 13 850 000

MÉRET HIRDETÉSI FELÜLET ÁR

B4 202x272 990 000

B2, B3 202x272 850 000

1/1 202x272 750 000

1/2 fekvő 202x138 450 000

1/2 álló 120x272 450 000

1/4 fekvő 202x83 270 000

1/4 álló 120x138 270 000

2/100 79x100 195 000

EXTRA EXTRA

EXTRAEXTRA
EXTRA

EXTRA EXTRA

EXTRAEXTRA
EXTRA

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
• Terjedelem: 32 oldal
• Megjelenés: csütörtök
• Oldalméret: 225x300 mm
• Tükörméret: 200x264 mm
• Papír: 45g újságnyomó
• Nyomás: rotációs ofszet
• Szín: 4+4 szín

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
• Terjedelem: 16 oldal (alap)
• Megjelenés: kedd és szombat
• Oldalméret: 235x310 mm
• Tükörméret: 202x272 mm
• Papír: 45g standard újságnyomó
• Nyomás: rotációs ofszet
• Szín: 4+4 szín

ANYAGLEADÁS
• Foglalás/megrendelés: megjelenés előtt 

15 munkanappal 12 óráig
• Anyagleadás: megjelenés előtt 

14 munkanappal 12 óráig
• Anyagleadás helye: gyartas@blikk.hu

ANYAGLEADÁS
• Foglalás/megrendelés: megjelenés előtt 

5 munkanappal 12 óráig
• Anyagleadás: megjelenés előtt 

3 munkanappal 12 óráig
• Anyagleadás helye: gyartas@blikk.hu


