


A hetilap
A Gyôr+ Média „zászlós-
hajója” a Gyôr+ Hetilap.
A hetente 59.500 pél-
dányban, 32 színes olda-
lon megjelenô, minden
gyôri, gyôrújbaráti és
gyôrújfalui háztartásba
ingyenesen eljutó hetilap
a helyi média  piac meg-
határozó és megkerülhe-
tetlen szereplôjévé vált.
A Gyôr+ Hetilap a város
lapja. A város minden
polgárához szólni akar.
Közvetíteni szeretné
azokat a friss közéleti hí-
reket, információkat, me-
lyek segítenek eligazodni
a mindennapokban. Az
elsôdleges információk
közlése mellett azok hátterét szeretnénk megvilágítani, bemutatni a
város kevésbé ismert tárgyi és egyéb értékeit, hangnemünkkel és
példánkkal bátorítani az igényes kommunikációt, az értelmes párbe-
szédet a városban. A lap szerkesztése során külön figyelmet fordí-
tunk a helyi sportélet aktualitásaira. A piaci igényeknek megfelelô te-
matikus mellékletekkel, a jó értelemben vett helyi bulvárral, az olva-
sók aktivitását növelô lapszerkezettel gyôri újságot készítünk a gyôri-
eknek, gyôri emberekkel. 

A televízió
A Gyôr+ Média Zrt. jogelôdje, a Revita Televízió Gyôr Zrt. 1993-ban kezdte meg
mûködését. Mára nemcsak Gyôrben, hanem vonzáskörzetében is foghatják az adáskör-
zet eseményeivel széles körben foglalkozó adásunkat. Mûsorfolyamunkban a közszol-
gálati és kereskedelmi jellegû mûsorokat ötvözzük. A közszolgálat terén kiemelkednek
az egyes eseményekhez kapcsolódó különkiadásaink – nemzeti ünnepek, fesztiválok.  A
megalakulás óta társaságunk több országos televízió regionális tudósítója. Az elmúlt 18
évben közel 3.500 anyagot készítettünk az MTV, a Duna TV, az MTV Nyugat-Magyaror-
szági Regionális Stúdiója, a TV2, a Hír TV és a Sport TV számára. Televíziónk 2000 óta
készít saját hírmûsort. A Híradó színvonalát folyamatosan javítottuk, adásidejét optimali-
záltuk, rendszerességét, megbízhatóságát növeltük. Hírmûsorunk hetente 5 alkalommal
jelentkezik. A gyôri sportklubok (Gyôri Audi ETO KC, Gyôri ETO FC, Rába ETO Futsal
Club) kommunikációs partnereként friss sporthírekkel is színesíteni tudjuk
hírmûsorainkat. Természetesen a kultúra, a gazdaság, a közélet és a politika területén is
otthon mozgunk, rendszeresen készítünk ezekrôl híradós tudósításokat és magazin -
mûsorokat is. Televíziónk a térség legné-
zettebb, közkedvelt, objektív, meghatározó,
elektronikus médiaszolgáltatója.
Mûsorunkban bemutatjuk mindazt, ami a
városban, annak vonzáskörzetében és a
régióban történik.

A rádió
A Gyôr+ Rádió 2011 novembere óta sugározza
adását a 100.1 MHz-es hullámhosszon Gyôr-
ben és 30 km-es vonzáskörzetében. A rádió
egyedülálló módon közszolgálati tartalmat köz-
vetít kereskedelmi hangvétellel és zenei kíná-
lattal, ezzel erôsítve az igazi közösségi jelleget.
Rádiónk a helyi közéleti eseményekrôl folyama-
tos tudósításokkal, stúdióvendégekkel, élô be-
jelentkezésekkel szolgálja ki hallgatóit, akik így
naprakészek lehetnek nem csak a helyi és or-
szágos hírekkel, de a gyôri és környéki kulturá-
lis és szórakoztató rendezvényekkel, progra-
mokkal kapcsolatban is. Tematikus mûsoraink
között egyaránt megtalálható klasszikus zenei
mûsor, kabaré, aktuális közéleti témákat feldol-
gozó stúdiómûsor, de a naponta jelentkezô
zenei kívánságmûsort is hatalmas hallgatói ér-

deklôdés kíséri. Zenei
válogatásunkból a ‘80-
as, ‘90-es évek külföldi
és magyar slágerei mel-
lett a toplistás dalok
sem hiányoznak. Mû sor -
vezetôink és hírszer-
kesztôink tájékozottsá-
gukkal, közvetlen hang-
vételükkel a hallgatók

igazi kedvenceivé váltak nem csak a gyôriek,
de a határon túli magyarok körében is. A 100.1
Gyôr+ Rádió minden hallgatói korosztály köré-
ben térségünk egyik leghallgatottabb rádiója.

Az online felület
A www.gyorplusz.hu egy olyan online felület, amely egységbe foglalja a
Gyôr+ Média különbözô médiafelületein megjelenô tartalmakat. Elérhetôk
rajta a Gyôr+ Hetilap korábbi és aktuális lapszámai, megnézhetôk a Gyôr+
TV híranyagai, magazinmûsorai. A Gyôr+ Média online felülete közvetíteni
szeretné azokat a friss közéleti híreket, információkat, melyek segítenek el-
igazodni a mindennapokban.

Egyéb szolgáltatások
Cégünk számos, az Európai Unió támogatásával megvalósuló pro-
jekt PR- és kommunikációs feladatait végzi. Ezen a területen kiemel-
kedô referenciával rendelkezik. Vállaljuk továbbá médiakampányok
teljes körû tervezését, arculattervezést, kreatív anyagok nyomdai
elô készítését és kivitelezését.

A Győr+ Média Zrt., a  győri „médiaközpont” négy kommunikációs csatornáján  – Győr+Rádió,
Győr+TV, Győr+Hetilap, Győr+Online - keresztül szólítja meg Győr és a régió lakosságát.
A központ küldetése a lokálpatriotizmus erősítése, a győri polgárok megfelelő tájékoztatása. 



HETILAP

Megjelenés: minden héten pénteken, 59.500 példányban, tabloid
formátumban (236x315 mm), teljes színkivitelben. Terjesztés:
ingyenesen jut el Gyôr, Gyôrújbarát és Gyôrújfalu közigazgatási
területén postaládás terjesztéssel valamennyi háztartásba.

Helyfoglalási lapzárta: megjelenés elôtti hétfô. Anyagleadási határidô:
megjelenés elôtti kedd 16 óráig. Elhelyezési, hátoldali felár: 50%.
Az árak a teljes körû grafikai kivitelezést igen, de az áfát nem tartalmazzák.

Apróhirdetési oldalon rendelhetô felület

Hirdetési díjak

1/1 oldal
213x265 mm 280.000 Ft
2–5 megjelenés 238.000 Ft
6–10 megjelenés 210.000 Ft
10 megjelenéstôl 185.000 Ft

1/8 oldal 104x63 mm, 213x30 mm, 50x130 mm
1 megjelenés 38.000 Ft
2–5 megjelenés 32.000 Ft
6–10 megjelenés 28.500 Ft
10 megjelenéstôl 25.000 Ft

1/6 oldal 213x44 mm, 68x130 mm
1 megjelenés 45.000 Ft
2–5 megjelenés 38.000 Ft
6–10 megjelenés 33.000 Ft
10 megjelenéstôl 29.000 Ft

1/4 oldal 213x63 mm, 104x130 mm, 50x265 mm
1 megjelenés 80.000 Ft
2–5 megjelenés 68.000 Ft
6–10 megjelenés 60.000 Ft
10 megjelenéstôl 52.000 Ft

1/3 oldal 68x265 mm
1 megjelenés 93.000 Ft
2–5 megjelenés 79.000 Ft
6–10 megjelenés 69.000 Ft
10 megjelenéstôl 61.000 Ft

1/2 oldal 213x130 mm, 104x265 mm
1 megjelenés 140.000 Ft
2–5 megjelenés 119.000 Ft
6–10 megjelenés 105.000 Ft
10 megjelenéstôl 92.000 Ft

2 egység 68x30 mm, 32x65 mm
1 megjelenés 11.500 Ft
2–5 megjelenés 9.700 Ft
6–10 megjelenés 8.500 Ft
10 megjelenéstôl 7.500 Ft

4 egység 68x65 mm
1 megjelenés 23.000 Ft
2–5 megjelenés 19.400 Ft
6–10 megjelenés 17.000 Ft
10 megjelenéstôl 15.000 Ft



Egyedi, többcsatornás hirdetéseinkrôl kérjen média-tanácsadójától ajánlatot!
Az árak az áfát nem tartalmazzák.

ONLINE

www.gyorplusz.hu

Hirdetési díjak

Full banner
960x90 pixel
idôtartam 1 hét
12.500 Ft

Half banner
460x130 pixel
idôtartam 1 hét
8.000 Ft

Banner

PR

Fix dobozban
Kiemelt jobb oldalon
(alcikkek megyitása után)

képpel 
+ 1 oldal A4 szöveges tartalom
idôtartam 1 hét
25.000 Ft

Témakör tartalmának megfelelô
modulban
képpel
+ 1 oldal A4 szöveges tartalom
idôtartam 1 hét
20.000 Ft



TELEVÍZIÓ

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Hirdetési díjak

A Gyôr+ TV Gyôrben és 40 km-es vonzáskörzetében, a Digi TV és
a  Vidanet kábelhálózatán, Beleden, Csornán, Kapuváron és
Mosonmagyaróváron fogható.

Reklámspot

Televíziós mûsor közben sugárzott kisebb reklámblokk vagy egyedi hirdetés.
Minimális hossza 20 másodperc. Egyaránt alkalmas termékbevezetésre,
márkaépítésre, valamint eladásnövelô kampányok részeként is.

Egy helyszínes reklámspot készítése
2.200 Ft/másodperc

Több helyszínes reklámspot készítése
kiszállási díj: 50 Ft/km
5.000 Ft/helyszín

statiszták szerepeltetése
10.000 Ft/fô

animáció
15.000 Ft/másodperc

hangfelmondás, hangcsere
5.000 Ft/spot

idegen nyelvû hangfelmondás
5.000 Ft/perc

feliratozás, feliratcsere
3.000 Ft

futó felirat cseréje
3.000 Ft 

újravágás
20.000 Ft

Spot sugárzási költsége
600 Ft/másodperc

Felárak

blokkelsô pozíció
100%

reklámblokkon belüli
konkrét elhelyezés
50%

reklámblokkon belüli
idôponthoz kötött reklámelhelyezés
50%



TELEVÍZIÓ

Egyedi, többcsatornás hirdetéseinkrôl kérjen média-tanácsadójától ajánlatot!
Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Mûsortámogatás

Egy információs blokk (hírek, sport, magazinmûsor, idôjárás, pontos idô stb.) elôtt
vagy után elhangzik a megrendelô neve és szlogenje. A szponzorspot idôtartama
általában 5 másodperc. Célja a márkaismertség növelése és hogy a márkához
olyan értékeket társítson a köztudatban, melyet az adott rendezvény, illetve
mûsor képvisel. A mûsorok támogatásának idôtartama minimum 1 hónap. 

Spot gyártási költsége
15.000 Ft

Újragyártása, javítása
5.000 Ft/alkalom

Egyéb mûsor támogatása
60.000 Ft/hó

Idôjárás, pontos idô támogatása
120.000 Ft/hó

További szolgáltatások

Reklámjáték
Azonos a reklámspot gyártási
és sugárzási költségével
+ nyereményfelajánlás

PR-riport
Hírértékû információt
tartalmazó interjú,
jellemzôen 2 perc

gyártási költség
25.000 Ft

sugárzási költség
30.000 Ft/perc/alkalom

Stúdióbeszélgetés
Jellemzôen 2-5 perc idôtartamú
stúdióbeszélgetés
25.000 Ft/2 perc

Referenciafilm gyártása
Cégbemutató film
üzleti partnerek számára.
Egyedi árajánlat alapján

Imagefilm készítése
1-3 perc webvideó
zenével, klipszerûen
vágva, feliratokkal.
Egyedi árajánlat alapján

Eseményrögzítés
Céges rendezvények
eseményének rögzítése.
Egyedi árajánlat alapján

Lakossági hirdetés
350 Ft/nap
2.000 Ft/hét
10.000 Ft/hó +ÁFA

Képújság hirdetés

Vállalkozói hirdetés
4.000 Ft/nap
15.000 Ft/hét
40.000 Ft/hó

Kiegészítô szolgáltatás

DVD-másolás
2.500 Ft
Elkészülési határidô: megrendeléstôl számított egy hét



RÁDIÓ

Kitelepülés rendezvényre
egyedi árajánlat alapján

Hirdetési díjak

Gyôr legdinamikusabban fejlôdô rádiója!
Hallgatósági körzet: Gyôr 30 km-es körzete.

Reklám spot

Rádióműsor közben reklámblokkban sugárzott hirdetés. Minimális hossza 10 másodperc.
Egyaránt alkalmas termék bevezetésére, márkaépítésre, valamint eladásnövelő kampá-
nyok részeként is.

Spot gyártási költsége
5.000 Ft

Újragyártása, javítása
2.500 Ft/alkalom

Spot sugárzása
200 Ft/másodperc

Felárak

blokkelsô pozíció
100%

reklámblokkon belüli
konkrét elhelyezés
50%

reklámblokkon belüli idôponthoz
kötött reklámelhelyezés
50%

Mûsortámogatás

Egy információs blokk (időjárás, sport, közlekedés, műsor stb.) előtt vagy után elhangzik
a megrendelő neve és szlogenje. A szponzorspot időtartama általában 5 mp. Célja a már-
kaismertség növelése és hogy a márkához olyan értékeket társítson a köztudatban, me-
lyet az adott rendezvény, illetve műsor képvisel. A műsorok támogatásának időtartama
minimum 1 hónap.

Egyedi, többcsatornás hirdetéseinkrôl kérjen média-tanácsadójától ajánlatot! 
Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Spot sugárzása
120.000 Ft/hó

Spot gyártási költsége
5.000 Ft 

Újragyártása, javítása
2.500 Ft/alkalom

További szolgáltatások

Reklámjáték
Reklámjáték kreatív 
promóciós spotkampánnyal
Kérje egyedi ajánlatunkat!

PR-riport
Hírértékû információt tartalmazó interjú,
jellemzôen 2 perc hosszúságú

gyártási költség
5.000 Ft

sugárzási költség
10.000 Ft/perc/alkalom

Stúdióbeszélgetés
2x3 perc idôtartamú beszélgetés
zenével megszakítva



Gyôr+ Média Zrt.
9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a
+36 96 511 620
www.gyorplusz.hu

Az árlista 2013. január 1-jétôl visszavonásig érvényes.


