


A BORIGO OLVASÓI 
- a BORIGO egy példányát átlagosan 4 személy olvassa;

- egy olvasó átlagosan 6-szor veszi kezébe a BORIGO-t;

- a BORIGO olvasói közül 65% Budapesten, 34% vidéken, 1% külföldön él;

- 2% 18 év alatti, 86% 18-49 éves, 12% idősebb;

- 62% diplomás, 30% középiskolai végzettségű;

- 65% 5 millió forintnál nagyobb nettó éves jövedelemmel rendelkezik;

- 70% évente legalább kétszer utazik 4 napnál hosszabb időre külföldre;

- 80% szeret főzni és rendszeresen főz is;

- 30% felsővezető, 41% középvezető;

- 87% férfi, 13% nő.

SZERKESZTŐSÉG 
Cím: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 6.

Postacím: 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 154.

Telefon: +36 1 299 0199 Fax: +36 1 421 5606

Mobil: +36 20 947 1834

Hirdetésfelvétel: 

Demők Nóra 

+36 20 357 3321

demok. nora@borigo.hu

TERJESZTÉS
A magazin egységára: 985 Ft

•  országos: lap kereskedelemben újságárusoknál 

(Lapker) és az Alexandra hálózatban

•  borászatoknál, vinotékákban, borbárokban, 

éttermekben, borhotelekben

•  gasztronómiai rendezvényeken és 

borfesztiválokon, kulturális programokon, 

borkóstolókon és vásárokon

• 2000 fős előfizetői körben

NYOMDAI ADATOK
A BORIGO Magazin példányszáma: 10 000 

Nyelv: magyar

Terjedelem: 80-104 oldal színes belív, 4 oldal színes borító

Papír: matt műnyomó, 100 gr (belív), 250 gr (borító) 

Vágott méret: 235×310 mm

Hirdetési média-formátumok: PDF, JPG (CMYK, 300 dpi) 

A nyomtatási jeleket (vágó-, regisztrációs jeleket...) a 

kifutón kívülre kérjük!

KÜLDETÉS
A BORIGO 2004 óta hazánk szakmailag legelismertebb bormagazinja: 

hiteles bortesztjei és borleírásai által sorvezető a borászok, kereskedők, 

gasztronómiai szakértők, étterem tulajdonosok és a magyar borkultú-

ra iránt érdeklődők számára. Olvasói, előfizetői az igényes és minősé-

gi borfogyasztók, borkaland-keresők, aki szívesen elmélyednek a bor, 

a gasztronómia, a kultúra és utazás világában. A magyar borkultúra tra-

díciójának bemutatása és az értékalapú tájékoztatás mellett nemzetközi 

kitekintést is ad külföldi bortúrák, beszámolók által és kulturális össze-

függésben mutatja be a borvilág sokszínűségét.

OLDALMÉRETEK ÁRAK

B4 235×310 mm + 5 mm kifutó 1 200 000 Ft

B2 235×310 mm + 5 mm kifutó 1 000 000 Ft

B3 235×310 mm + 5 mm kifutó 900 000 Ft

4/1 borító, kihajtható 2 100 000 Ft

2/1 470×310 mm + 5 mm kifutó 1 400 000 Ft

1/1 235×310 mm + 5 mm kifutó 800 000 Ft

1/2

235×155 mm  + 5 mm kifutó (fekvő) 400 000 Ft

200×135 mm (fekvő keretes) 400 000 Ft

115×310 mm + 5 mm kifutó (álló) 400 000 Ft

100×273 mm (álló keretes) 400 000 Ft

1/3 
  

78×310 mm + 5 mm kifutó (álló) 360 000 Ft

235×102 mm  + kifutó (fekvő) 360 000 Ft

 1/4 200×68 mm (fekvő) 250 000 Ft

A feltüntetett árak a 27% áfát nem tartalmazzák. Egyedi felületekre kérje árajánlatunkat!

A BORIGO megjelenik minden páros hónap végén.


