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A Modern Iskola

• az intézményvezetéshez szükséges jogi, fenntartási és ﬁnanszírozási információkkal, ötletekkel, jó példákkal,
• az informatikával támogatott pedagógiai-módszertani lehetőségekkel, fejlesztésekkel,
• a képzés és a munkaerőpiac együttműködésével, követendő példákkal,
• hazai és nemzetközi trendek közvetítésével, nyertes projektek bemutatásával
foglalkozik.
Szakterületek
• közoktatás
• szakképzés
• felsőoktatás
• tanártovábbképzés
• felnőttképzés
• óvoda

Célcsoport: a hazai oktatási piac valamennyi szereplője
• intézményvezetők: iskolaigazgatók, igazgatóhelyettesek, óvodavezetők,
• pedagógusok, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok,
• iskolafenntartók, oktatási referensek,
• felsõoktatási intézmények vezetõi,
• beszállító cégek döntéshozó szakemberei.
A magas példányszámnak és az országos terjesztésnek köszönhetően a Modern Iskola az oktatási szakma szinte teljes
egészét lefedi, az olvasókhoz meddő szórás nélkül jut el.

modern
iskola
Intézményvezetők
modern
és pedagógusok
magazinja
iskola

A Modern Iskola magazin folyamatos újításokra, új módszerek és eszközök használatára kívánja ösztönözni
az intézményvezetőket, gyakorló pedagógusokat.
Rovatok: IKT • Vezetés • Munkaerőpiac • Szabadidő • Mozaik • Vélemény

Hirdetési méretek és árak

disszemináció
4/1: 680 000 Ft
2/1: 380 000 Ft

810 000 Ft

2/1

1/1
420 000 Ft

B2, B3, B4 oldal
kifutó (220x307 mm)
vágott (210x297 mm)

2/1 oldal
kifutó (430x307 mm)
vágott (420x297 mm)

1/1 oldal – PR cikk
kifutó (220x307 mm)
vágott (210x297 mm)
tükör (180x245 mm)

címlap
540 000 Ft
címlap
vágott (200x224 mm)

1/3
180 000 Ft

disszemináció

B2: 530 000 Ft
B3: 510 000 Ft
B4: 540 000 Ft

1/2
250 000 Ft

1/3 oldal álló
(54,6x245 mm)

1/2 oldal
(180x120 mm)

1/6
95 000 Ft

1/3
180 000 Ft
1/3 oldal
fekvő (180x74,3 mm)

Technikai adatok
vágott méret:
210x297 mm
raszterrács:
60 (150 lpi)
belív:
70 g LWC
borító:
150 g műnyomó
Anyagleadás
Az elkészített hirdetéseket nyomdakészen pdf, tif, jpg vagy eps formátumban, 300 dpi felbontásban, e-mailen vagy ftp-n kérjük elküldeni!
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1/4
130 000 Ft

1/4 oldal
(180x60 mm)

1/6 oldal
álló (54,6x120 mm)
fekvő (180x36 mm)

Megjelenés:
kéthavonta
Terjedelem:
64+4 oldal
Példányszám:
3500 címre postázott példány
Terjesztés:
• országosan postai úton
• névre szólóan, folyamatosan ellenőrzött adatbázis alapján,
• előﬁzetésben.

A www.moderniskola.hu címen naponta frissülő, hazai és külföldi oktatással kapcsolatos hírekkel, a legújabb termékekkel
és fejlesztésekkel, szakmai rendezvények és szabadidős programok ajánlóival, a hazai közoktatási intézmények mindennapi gyakorlatából merített legjobb példáival várjuk a látogatókat.

160x300 pixel

szponzorált cikk
468x60 pixel

felső banner (728x90 pixel)
20 000 Ft/hét

normál banner (468x60 pixel)
15 000 Ft/hét

álló banner (160x300 pixel)
15 000 Ft/hét

szponzorált cikk
15 000 Ft/alkalom

A bannereket megjelenés előtt 2 munkanappal e-mailen vagy ftp-n kérjük elküldeni! Formátum: gif, swf, jpg, png
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A hetente egy alkalommal küldött Modern Iskola hírlevél a legfontosabb szakmai hírekről, eseményekről, újdonságokról
és pályázatokról tájékoztatja a hazai közoktatási intézmények vezetőit és gyakorló pedagógusokat.

• megjelenés a hírlevélben egy hírrel (2000 karakter szöveg + fotó) • 15.000 Ft/alkalom
• egyedi hírlevél • egyedi megállapodás alapján

A hirdetéseket megjelenés előtt 2 munkanappal e-mailen vagy ftp-n kérjük elküldeni!
A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák! Egyéb speciális megjelenés esetén egyedi árajánlatot adunk.

Hirdetésfelvétel: Geopress Zrt. 1053 Budapest, Egyetem tér 5.
Marketing menedzser: Székely Erika. Telefon: +36-1-239-0909, +36-30-568-6832
Fax: +36-1-318-5001 E-mail: szekelye@moderniskola.hu Web: www.moderniskola.hu

