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A GYŐR+ MÉDIA ZRT. BEMUTATÁSA
A Győr+ Média Zrt., mint a Győr+ Hetilapot, a 
Győr+ Rádiót, a Győr+ TV-t, valamint a Győr+ 
Online internetes hírportált egységbe foglaló 
médiaközpont, Győr meghatározó, erős véle-
ményformáló jelentőséggel bíró kommunikáci-
ós csatornája, a helyi hírek forrása.

Legyen szó írott, elektronikus, audio, avagy au-
dio - vizuális sajtóról, a Győr+ Média Zrt. teljes 
körű szolgáltatást nyújt a Győr és vonzáskör-
zetében élő lakosság, vállalkozások és válla-
latok számára. Teszi mindezt azért, hogy első 
kézből tájékoztasson, megbízható módon és 
hitelesen közvetítse a helyi friss híreket, infor-
mációkat a nagyközönség számára.



A több, mint 20 éves múlttal rendelkező GYŐR+ TELEVÍZIÓ mára a Vidanet, a Digi TV, a T-Home csomag-
jaiban is elérhető Győrben. Több mint 50 000 háztartásba, mintegy 120 000 potenciális nézőhöz jut el 
nap, mint nap a műsorfolyam, mely a közszolgálati és kereskedelmi jelleget ötvözi.
A saját szerkesztésű, hetente 5 alkalommal, közel 20 percben friss hírekkel jelentkező Híradó mellett a re-
pertoárban megtalálhatók Győr és környékének kulturális, gazdasági, közéleti és politikai eseményeiről, 
rendezvényeiről készült tudósítások és magazinok is. A győri sportklubok kommunikációs partnereként a 
friss, naprakész sporthírek sem hiányoznak a kínálatból, melyek tovább erősítik a Győr+ TV sokszínűségét.

A GYŐR+ KÖZTÉR üzletág 2017. nyarán jött létre. Több száz, különböző formátumú kereskedelmi hirde-
tőfelülettel rendelkezünk a győri belvárosban, a forgalmas csomópontokban, a parkolóházakban és a 
városi sport, illetve kereskedelmi létesítmények területén. A folyamatos fejlesztések következtében 
a Győr+ Köztér rövid időn belül a megyeszékhely egyik vezető és országos kampányszervező partnerek 
számára is megkerülhetetlen hirdetési ügynöksége lesz.

A GYŐR+ ONLINE hírportál – a gyorplusz.hu – a Győr+ Média internetes felülete, melyen a médiacso-
port tagjait fogja össze egy csokorba és teszi ezt mindenki számára elektronikusan elérhetővé. A felület 
tartalmazza a Győr+ Hetilap korábban megjelent és aktuális számait, megtekinthetőek a Győr+ Televízió 
híranyagai, magazinműsorai, továbbá élőben hallgatható a Győr+ Rádió műsora is.
A Győr+ Facebook oldalán is a cég minden terméke megjelenik. Kihasználjuk, hogy nem csak írott formá-
ban vagyunk jelen az interneten, hanem audiovizuális tartalmakkal, naprakész információkkal jelentkezünk 
követőinknél. A napi eseményekről – röviden, képekkel – az Instagram oldalunkon is beszámolunk.

A GYŐR+ HETILAP hetente 61 450 példányban, 32 vagy 40 színes oldalon megjelenő, minden győri, 
győrújbaráti és győrújfalui háztartásba, és számos győri közintézménybe ingyenesen eljutó újság. 
A Győr+ Hetilap a város lapja, a város minden polgárához szól. Friss közéleti hírekkel, információkkal szolgál, 
melyek segítenek eligazodni Győr és a térségének színes, dinamikus mindennapjaiban.
Piaci elvárásoknak megfelelően tematikus mellékletekkel, rovatokkal, jó értelemben vett helyi bulvárral, az 
olvasók aktivitását növelő lapszerkezettel jelentkezik rendszeresen. Értelmes, igényes, értékteremtő kom-
munikációval győri újság készül hetente, győrieknek, győri emberekkel.

A GYŐR+ RÁDIÓ 2011. novembere óta sugározza adását a 100.1 MHz-es hullámhosszon Győrben és 
30 km-es vonzáskörzetében. Adónk besorolása közösségi, így rádiónk egyedülálló módon helyi közszol-
gálati tartalmat közvetít kereskedelmi hangvétellel és zenei kínálattal. Az elmúlt évek során saját tematikus 
műsort kapott frekvenciánkon többek között a Győri Nemzeti Színház, a Győri Filharmonikus Zenekar, a 
Vaskakas Bábszínház, a Rómer Flóris Városi és Történeti Múzeum és az Ifjúsági Rómer Ház. Ezzel olyan hi-
ánypótló kapcsolatot alakítva ki a kulturális intézményekkel, amely országos szinten is egyedülálló. Naponta 
jelentkezünk egy órás helyi hírösszefoglalóval, melyben riportokkal, helyszíni beszámolókkal az elsők között 
adunk hírt a győri és Győr környéki történésekről. Rádiónk példátlan hozzáállásról tett tanúbizonyságot a 
2013. márciusi „hóhelyzet”, és a 2013-es árvíz idején, amikor több napon keresztül 24 órában dolgoztak kol-
légáink azon, hogy a segítség időben, szervezetten jusson el az emberekhez.
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FONTOS TUDNIVALÓK

KAPCSOLATTARTÓK / HIRDETÉSFELVÉTEL

MEGJELENÉS: minden héten pénteken.

HELYFOGLALÁSI LAPZÁRTA: megjelenés előtti héten csütörtökön 12 óra.

NYERSANYAG LEADÁSI HATÁRIDEJE, amennyiben a Győr+Média készíti a 
hirdetést: megjelenés előtti héten péntek 12 óra. 
Szerkesztési felár: 10%

Méretpontos, szerkesztett, a lenti paramétereknek megfelelő 
HIRDETÉS LEADÁSI HATÁRIDEJE: megjelenés hetén hétfőn 12 óra.

KÉSZ HIRDETÉS LEADÁSI PARAMÉTEREI: 
Az anyagokat 300 dpi-s tif (cmyk), jpg (CMYK, kompozit) vagy ennek megfelelő 
pdf file-ban kérjük leadni a médiaajánlóban megadott pontos méretben.

A rotációs nyomdatechika miatt a felbontás 1200 dpi legyen 
(pdf file-ok esetén), a rácssűrűség 100 lpi.

Elhelyezési felár: 30%

Kiss-Máté Noémi

+36 20 430 7214
Iván Gábor

+36 20 487 9488

Csala Róbert

+36 20 240 9732
Mesicsné Kőműves Mária

+36 20 502 6242

mailto:kiss-mate.noemi%40gyorplusz.hu?subject=
mailto:ivan.gabor%40gyorplusz.hu?subject=
mailto:csalarobi%40gmail.com?subject=
mailto:komuves.maria%40gyorplusz.hu?subject=


megjelenés 1/8

1 53 000 Ft
2–5 42 500 Ft
6+ 34 500 Ft

megjelenés 1/6

1 66 500 Ft
2–5 53 500 Ft
6+ 43 000 Ft

megjelenés 1/4

1 95 500 Ft
2–5 76 500 Ft
6+ 62 000 Ft

1/8 (213 × 30 mm) 1/6 fekvő (213 × 44 mm)
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1/4 fekvő
(213 × 63 mm)
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m
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megjelenés 1/3

1 115 500 Ft
2–5 92 500 Ft
6+ 74 500 Ft

1/
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m
)

1/3 fekvő
(213 × 85 mm)

megjelenés 1/2 

1 165 000 Ft
2–5 132 000 Ft
6+ 107 000 Ft

1/2
(213 × 130 mm)
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megjelenés 1/1

1 460 000 Ft
2–5 368 000 Ft
6+ 299 000 Ft

1/1
(213 × 265 mm)

HETILAP
HAGYOMÁNYOS HIRDETÉSI FELÜLETEK



megjelenés (1 / újság) címlap sarok

84 000 Ft

megjelenés (1 / újság) címlap hátoldal

600 000 Ft 500 000 Ft

címlap
(vágott méret: 236 × 315 mm,
lefutós méret: 242 × 321 mm)

hátoldal
(213 × 265 mm)

megjelenés 1/8 2 egység 4 egység

1 40 000 Ft 15 000 Ft 28 500 Ft
2–5 32 000 Ft 11 500 Ft 22 000 Ft
6+ 26 500 Ft 9 500 Ft 18 500 Ft

2 egység (68 × 30 mm)

1/8 (104 × 65 mm)

Színes apróhirdetések

4 egység (68 × 65 mm)

2 
eg

ys
ég

(32 × 65 mm)

megjelenés (1 / újság) junior page sziget sziget + tematikus tartalom

1 181 500 Ft 77 000 Ft 154 000 Ft
2–5 145 000 Ft 61 500 Ft 123 000 Ft
6+ 117 500 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft

cím
lap sa

rok

(105 × 105 mm

fele)

sziget
(átm. 100 mm)

HETILAP
EXKLUZÍV HIRDETÉSI FELÜLETEK

junior page
(141 × 200 mm)

MEGJELENÉS: minden héten pénteken.

Az árak egységárak, EGY megjelenésre 
vonatkoznak és NEM tartalmazzák az Áfát.

Lapzárta: megjelenés előtti héten 
csütörtökön 12 óra.

Nyersanyag leadási határideje: 
Amennyiben a Győr+Média készíti a hirdetést: 
megjelenés előtti héten péntek 12 óra.

Szerkesztett, a lenti paramétereknek 
megfelelő hirdetés leadási határideje: 
megjelenés hetén hétfőn 12 óra.

Kész hirdetés leadási paraméterei: 
Az anyagokat 300 dpi-s tif (cmyk), jpg (CMYK, 
kompozit) vagy ennek megfelelő pdf file-ban 
kérjük leadni a médiaajánlóban megadott 
pontos méretben. A rotációs nyomdatechika 
miatt a felbontás 1200 dpi legyen (pdf file-ok 
esetén), a rácssűrűség 100 lpi.



mp ár / mp

500 mp-ig 200 Ft
501–2000 mp-ig 150 Ft
2001–5000 mp-ig 120 Ft
5001 mp felett 100 Ft

spotgyártás 1 hanggal: 7 000,- Ft
spotgyártás 2 hanggal: 10 000,- Ft

mp ár
2 perces rögzített PR riport gyártása és egyszeri sugárzása 20 000 Ft
3–5 perces élő stúdióbeszélgetés a Győr+ Reggelben (nem PR riport) 30 000 Ft
4–5 perc élő stúdióbeszélgetés a Győr+ Estében (nem PR riport) 30 000 Ft

ár

Műsorelem támogatás (útinformáció, időjárás, programajánló) naponta 2 alkalommal 60 000 Ft / hónap

Játék (min. 5, max. 7 nap)
min. 5, max. 7 nap; naponta 1 vagy 2 játék;
naponta 5 db kb. 30 mp-es játékbeharangozó spot

80 000 Ft

Idősávok ár

hétköznap
06:30–10:00 300 000 Ft

Két sáv
megrendelése 

esetén:
20% kedvezmény

10:00–14:00 300 000 Ft
14:00–18:00 300 000 Ft

hétvégén
08:00–12:00 350 000 Ft
12:00–16:00 350 000 Ft

GYŐR+RÁDIÓ SPOT

GYŐR+RÁDIÓ RIPORT

GYŐR+RÁDIÓ NON SPOT ALAPÚ

ÉLŐ HELYSZÍNI RÁDIÓS KITELEPÜLÉS

• élő helyszíni műsorkészítés
• élő helyszíni hírszerkesztés
• páros műsorvezetés
• hangtechnika, kihangosítás biztosítása
• igény szerint helyszíni zenei játékok
• 30 db kreatív beharangozó spot sugárzása a kitelepülés előtt



mp ár / mp

listaár 700 Ft

ár
1 hét 10 000 Ft
1 hónap 30 000 Ft

ár

2–3 perces tudósítás

2 megszólaló,
egyszeri forgatás 1 óra időtartamban,
1 operatőr + 1 riporter.
Aznap vagy következő munkanapon kerül sugárzásra

50 000 Ft

4–5 perces tudósítás

3–4 megszólaló,
egyszeri forgatás 1 óra időtartamban,
1 operatőr + 1 riporter.
Aznap vagy következő munkanapon kerül sugárzásra

70 000 Ft

GYŐR+TV SPOT

GYŐR+TV KÉPÚJSÁG

GYŐR+TV TUDÓSÍTÁS



Győr+Média weboldalán való megjelenés ár / hét

full banner 960 × 90 pixel 40 000 Ft

fix banner 430 × 130 pixel 25 000 Ft

pop up banner 900 × 600 pixel 100 000 Ft

PR vagy natív cikk
jobb oldalon fix dobozban + szöveg
(maximum 3000 karakter szóközökkel együtt)

30 000 Ft

PR vagy natív cikk
témakör tartalmának megfelelő modulban, szöveg 
(maximum 3000 kakarter szóközökkel együtt) fotóval

25 000 Ft

online játék egyedi

Győr+Média Facebook oldalán való megjelenés ár / alkalom

plakát kihelyezése 20 000 Ft

PR cikkek kihelyezése 20 000 Ft

posztok / videók / képek megosztása (átvétele) oldalmegjelöléssel 20 000 Ft

játék egyedi

GYORPLUSZ.HU

GYŐR+MÉDIA FACEBOOK



+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU

ÓRIÁSPLAKÁTOK
Nagy felület – gyors észlelés, domináns hirdetési eszköz, akció, vagy akár imázs kommunikációra

CITYLIGHT PLAKÁTOK
Elegáns és esztétikus arányok, többnyire háttérvilágítással felszerelve, hosszabb kontakt idő

B0, B1 PLAKÁTOK
Kedvező ár/érték arány, nagy felületszám, sorozathirdetési lehetőség, olcsó mutációs lehetőség

GYŐR-BELVÁROSI FAVÉDŐ RÁCS REKLÁMTÁBLÁK
Kedvező ár/érték arány, akció kommunikációra és útbaigazításra egyaránt alkalmas, a belvárosi gyalogos forgalom elérési eszköze

GYŐRI PRÉMIUM SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
Olimpiai Sportpark, Audi Aréna Győr, Aqua Sportközpont

GYŐRI PARKOLÓHÁZAK
Dunakapu téri mélygarázs, Révai parkolóház, Jókai parkolóház

mailto:kozterulet%40gyorplusz.hu?subject=

