
  

megjelenési felületek és áraktechnikai paraméterek

Megjelenés:  2020. május
Példányszám: 7 000
Ár:  3990 Ft
Terjedelem: 160 + 4 oldal
Nyomtatás: íves ofszet nyomás,  
  4+4 szín
Kötészet:  ragasztókötve
Rácssűrűség:  60 vonal/cm
Vágott méret: 210 x 250 mm
Kifutó méret:  +5 mm
Formátum: CMYK fájl, PDF-X3 vagy  
vektoros EPS görbévé alakított szöve-
gekkel, TIFF/JPG 300 dpi felbontással.

terjesztési pontok

• Magyarországon jelenlévő külföldi 
kereskedelmi kamaráknál, 
nagykövetségeken, 
kereskedelmi képviseleteken, kormányzati 
hivatalokban, 4 és 5 csillagos szállodák VIP és 
business lounge-ban

• Kiadói előfizetésben, VIP listára kiküldve
• Kiadványban szereplő éttermekben
• LAPKER kiemelt üzleteiben
• Libri hálózatán belül, valamint idegen  

nyelvű könyvesboltokban
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kapcsolat

Felület Méret (mm) Ár (EUR)
2/1 oldal vágott méret 420 × 250 6 500
1/1 oldal vágott méret 210 × 250 4 000                

Különleges felületek
Belsô borító B2 210 × 250 mm 5 500
Belsô borító B3 210 × 250 mm 4 500

Kérjük a vágott mérethez minden esetben számoljon hozzá a külsõ oldalakon 
5-5 mm-t. Áraink a áfa-t nem tartalmazzák!
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Fine resTauranTs

Budapest fókuszú angol nyelvû országos 
éttermi kalauz, mely a prémium 
kategóriájú reggeli/ebéd/vacsora vagy 
akár üzleti találkozók lebonyolítására 
ideális éttermeket mutatja be. 
Középpontban az étel és készítôje. A BBJ 
szerkesztőinek szubjektív válogatása 
Budapest és az ország 100 legjobb 
étterméről.

A Budapest Business Journal 12. éve  
készíti el a magas színvonalú 
gasztronómiai élményt nyújtó 
éttermi válogatását, amellyel segíti 
olvasóit a helyszínek kiválasztásában. 
Letisztult layoutjával, sok képpel, 
minden étteremhez gasztro fotóval és 
praktikus kódrendszerrel könnyedén 
ad tippeket a fôvárosban és vidéken.

CélCsoporT

• A BBJ olvasói, üzleti döntéshozók, 
felső- és középvezetők, vállalkozók és 
a szálloda menedzsment.

• Nagykövetségek, a Magyarországon 
jelenlévő külföldi kereskedelmi 
kamarák, külföldi magyar 
képviseletek vezetői, munkatársai. 

• Hazánkba látogató üzletemberek, 
turisták

• Mindazok, akik rendszeresen 
étkeznek étteremben üzleti célból. 

• Gasztronómia iránt érdeklődők
• Magyarországon élő expat 

közösségek


