
Tranziens túlfeszültségek elleni védelem és villámvédelem

Hiánytalanul teljes program a kábeltartó szerkezetek területén is:

OBO BETTERMANN Kft.

H-2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Tel. +36 (29) 349 000  •  Fax +36 (29) 349 100

E-mail: info@obo.hu  • www.obo.hu

KTS Kábeltartó rendszerek

Megjelent a magyar nyelvű KTS Kábeltartó rendszerek katalógus!
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A jövő kulcskérdése

Az AREVA T&D szakértői......
....

A megbízható, nemzetközileg ismert és elismert gyártmányainak, rendszereinek és 

szolgáltatásainak köszönhetően az AREVA T&D támogatja Önt energetikai projektjeinek 

megvalósításában.

A villamos energia átvitel és elosztás területén szerzett több mint 100 év tapasztalata és 

szaktudása nagyban hozzájárul az ipar folyamatos fejlődéséhez és a világ minden táján 

milliók számára garantálja a biztonságos és megbízható energiaellátást.

AREVA Hungária Kft. – Értékesítési Iroda – 

Nagyszőlős u. 11-15. – H-1113 Budapest

Tel.: (1)-487-7220 – Fax: (1)-487-7224

www.arev
a.com

Kik segítik Önt az energiaellátás

folyamatosságának fenntartásában?

Elektrotechnika
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Terjedelmes min�ségi termékprogramunkból 

pillanatok alatt rendelhet  elektronikai, 

adattechnikai, számítástechnikai és 

háztartástechnikai alkatrészeket az 

interneten keresztül. 

Katalógusunk elérhet� honlapunkon: 

www.distrelec.com

Tel.:  06 80 015 847

e-mail: info-hu@distrelec.com

Európa legjelent sebb min ségi elektronikai 

- és számítógép - alkatrész disztribútora

Magyarország a 

Distrelec-min séget

választja:

Tel.: 06 80 015 847

Antal F., 

Számítástechnikus,

Budapest: "Számomra

csak egy külföldi disz-

tribútor jöhet szóba, 

ahol ráadásul magyarul 

is beszélnek ... 

a Distrelec-nél szak-

avatott emberek 

szolgálnak ki, ismerik az európai 

el�írásokat és normákat. 

Kismennyiség esetén is rövid id�n

belül az asztalomon van a szükséges 

termék ... plussz költség nélkül!"
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a világítási termékek 

energiahatékonyságának 

szabályozása az 

Európai Unióban

Kerámia kisülő csöves 

fémhalogénlámpák

a fotometria és színmérés 

új utakon

Emlékezzünk a régiekről, 

125 éve született 

Zipernovszky ferenc

Dr. Horváth Tibor 

kitüntetése és köszöntése

75 év vIllaNÁSaI 

– valika portréja –

az IPaR NaPJaI 2008
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Technikai paraméterek
Oldalszám: 32+4 oldal
Formátum: A/4
Kifutó méret: 220 x 307 mm
Vágott méret: 210 x 297 mm
Szövegtükör méret: 165 x 253 mm
Hasábszélesség: 80 mm
Rácssűrűség: 60
Szín: 4 szín color
Képfelbontás: 300 dpi 
(ti� , jpg, eps vagy composit CMYK, Pdf )
Nyomás: íves

Szakmunkásképző

Szakközépiskola

Technikum

Gimnázium

Főiskola

Egyetem

34%

6%
10%

20%

5%25%

Terjesztési adatok
Példányszám: 6500
Megjelenés: minden hónap 15-én 
        (7-8 összevont szám)
Terjesztés módja: postai úton

Tisztelt Partnerünk, Kedves Hirdető!
Az ELEKTROTECHNIKA folyóirat - 100 esztendős múltjával - a legnagyobb hagyományokkal ren-
delkező villamos ipari szaklap. Alapítása Zipernowsky Károly elnökségének idejéhez, 1908-hoz kö-
tődik. Történetét töretlen fejlődés jellemzi napjainkban is. Lapunk 100 éve, mint a „szakma hiteles 
közvetítője” jelenik meg az olvasók kezében. 
A lap kiadója a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE), a legnagyobb hazai műszaki-tudományos 
közhasznú egyesület, 5500 egyéni és 150 pártoló tagjával.

Főbb rovatok 
Tudomány, Energia, Energetika, Villamos berendezések, Elektronika, Védelmek, Automatizálás, 
Informatika, Méréstechnika, Világítástechnika, Technikatörténet, Oktatás, Partnereink, Aktuális, 
Egyesületi élet, Hírek, Szemle.

A lap olvasói bázisa két csoportra osztható
1. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 5500 egyéni tagja
Az Egyesület tagságát elsősorban hazai szakemberek alkotják, a villamos energia- és elektrotechnika-
ipar cégeinek, vállalkozásainak munkatársai közül. Jelentős számot képviselnek a szakmánkhoz kap-
csolódó intézmények, egyetemek-, főiskolák-, szakközépiskolák hallgatói, tanárai és szakemberei is.

A MEE tagok megoszlása végzettség szerint:

2. Célcsoportok
Az ELEKTROTECHNIKA 700 példányát juttatjuk el a hazai villamos energia piac meghatározó 
szereplőinek (Áramszolgáltatók, Erőművek, Végfelhasználók, Infrastruktúra, Generál kivitelezők, 
Villamos vállalkozók, Tervező cégek), pártoló tagjainknak, hirdetőknek, szakmai szervezeteknek, 
intézményeknek, minisztériumoknak és társlapok kiadóinak.

  
Szövegmennyiség
1 oldal kép nélkül:   6200 karakter
2 oldal kép nélkül: 12600 karakter 
– Egy hasáb széles fekvő kép által elfoglalt 
 terület: 1000 karakter
– Egy hasáb széles álló kép által elfoglalt terület: 

1900 karakter

Hirdetések leadása: Elektronikus formában, a megjelenés előtti hónap 15-ig.



1/1 oldal
194 x 280 mm

1/2 oldal
fekvő: 194 x 138 mm
álló: 95 x 280 mm

1/3 oldal
fekvő: 194 x 90 mm
álló: 62 x 280 mm

1/4 oldal
standard: 95 x 138 mm
fekvő: 194 x 68 mm
álló: 45,5 x 280 mm

1/8 oldal
szalag: 194 x 32 mm
fekvő:  95 x 68 mm
álló: 45,5 x 92 mm

vágott méret: 
210 x 297 mm
kifutó méret: 
220 x 307 mm

1/1 oldal kifutó

Engedmények: Több számban lekötött hirdetés esetén kedvezményt adunk, külön megállapodás alapján. 

Borító 1 hirdetés
148 x 210 mm

Hirdetési méretek és árak

Hirdetési anyag, szórólap elkészítését vállaljuk külön térítés ellenében.

* Az árváltoztatás jogát fenntartjuk

Hirdetési felületek     Méret       Ár*
      Ft+Áfa

       Nyomdai előkészítés 
    (nem kész anyag esetén)
                     Ft+Áfa

Külső borító B/1 1/1 oldal 410 000 14 000
Külső borító B/4 1/1 oldal 360 000 14 000
Külső borító B/4 1/2 oldal 190 000  8 000
Belső borító B/2 1/1 oldal 330 000 14 000
Belső borító B/3 1/1 oldal 320 000 14 000
Belső borító 1/2 oldal 180 000 8 000
Belső borító 1/4 oldal 110 000 6 000
Belív 1/1 oldal 290 000 14 000
Belív 1/2 oldal 170 000 8 000
Belív 1/4 oldal 100 000 6 000
Belív 1/8 oladl 55 000 4 000
PR cikk 1/1 oldal 150 000 14 000
Szórólap (max. 2 oldal) kiküldése a lappal együtt:                                   90 000
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Hirdetés a MEE honlapján                                                               www.mee.hu
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. december 1-én, megújította honlapját annak érdekében, 
hogy a MEE tagságán túl a villamos ipar minden dolgozójának egy korszerű, átlátható struktúrájú, 
információ gazdag eszközt adjon. Egyesületi életünkkel kapcsolatos történéseken felül tájékoztat-
juk a látogatókat a villamos ipar területét érintő fontosabb eseményekről, hírekről, rendezvények-
ről. A statisztikai adatok alapján dinamikus fejlődés jellemzi a MEE kezdeményezését, amely szerint 
már naponta közel 1000 látogató olvassa honlapunkat. (2008. első félévi adat)

Online hirdetési felületek

A MEE honlapján lehetőség nyílik online hirdetések elhelyezésére. A bannerek minden oldal jobb 
szélén jelennek meg. Igény esetén elkészítjük bannerét, � ash vagy kép formátumban melyre külön 
árajánlatot adunk.

Hirdetés mérete: 170 x 80 pixeles bannerek
A hirdetések ára: 15 000 Ft+Áfa/2hét.
Nagyobb méret esetén az ár a magasság arányában változik.

Elektrotechnika Szerkesztőség
Főszerkesztő: Tóth Péterné
Felelős kiadó: Kovács András

Szerkesztőségi titkár: Szelenszky Anna Tel: (1) 788-0520, 
Fax: (1) 353 4069, elektrotechnika@mee.hu

Lapkiadó: Magyar Elektrotechnikai Egyesület
MSZ EN ISO 9001:2001 szerint tanúsított szervezet
1075 Budapest, Madách Imre u. 5. III. emelet

Honlap Szerkesztőség

Online hirdetésfelvétel: 
Tel.: 312-0662, 353-0117
E-mail: online@mee.hu
Honlap: www.mee.hu
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