MARGÓ IRODALMI FESZTIVÁL
ÉS KÖNYVVÁSÁR
2019. Október 10–13., Várkert Bazár

KIAJÁNLÓ KIÁLLíTÓK RÉSZÉRE

Helyszín
Várkert Bazár
1013 Budapest,
Ybl Miklós tér 2-6.
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Margó
stand

Vásártér
*A kép illusztráció, a standok elrendezése változhat!
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standok a margón
*A kép illusztráció, a standok
elrendezése változhat!

Kiállítási standok
A standon elhelyezett táblán a kiadó neve és logója szerepel

MINI
�

�

�

�

MIDI

polcrendszer, zárható pult, világítás, elektromos 			
áram, internet elérés, fríz felirat, 2 szék, szemetes, 			
egyedi stand dekorálási lehetőség
1 db 45 perces előadás

�

1 db könyvajánló
a Margó műsorfüzetben és a margofeszt.hu oldalon
1 db kupon a Margó műsorfüzetben
és a margofeszt.hu oldalon (letölthető formátumban)

*

130.000 Ft +áfa / 3 m

�

2

*március 31-ig 25 % kedvezmény, április 30-ig 15 % kedvezmény

�

�

polcrendszer, zárható pult, világítás, elektromos 				
áram, internet elérés, fríz felirat, 2 szék, szemetes, 				
egyedi stand dekorálási lehetőség
2 db 45 perces előadás
2 db könyvajánló
a Margó műsorfüzetben és a margofeszt.hu oldalon
1 db kupon a Margó műsorfüzetben
és a margofeszt.hu oldalon (letölthető formátumban)

*

210.000 Ft +áfa / 6 m 2

Kiállítási standok
A standon elhelyezett táblán
a kiadó neve és logója szerepel

MAXI
�

�

�

�

polcrendszer, zárható pult, világítás,
elektromos áram, internet elérés,
fríz felirat, 4 szék, szemetes,
egyedi stand dekorálási lehetőség
2 db 45 perces előadás
3 db könyvajánló a Margó műsorfüzetben
és a margofeszt.hu oldalon
1 db kupon a Margó műsorfüzetben és a
margofeszt.hu oldalon (letölthető formátumban)
*

400.000 Ft +áfa / 12 m 2
*március 31-ig 25 % kedvezmény, április 30-ig 15 % kedvezmény

.

jUTALÉK
A Kiadók a keletkezett
forgalom után

10%
jutalékot fizetnek
a főszervezőnek.

Megjelenési lehetőségek
Kiadói PROGRAMOK

Kupon

A Margó ideje alatt 2019. október 10–13-ig, 45 perces programot

Egyedi, csak a Margó könyvvásáron

szervezhetnek a kiadók (író-olvasó találkozók, könyvbemutató).

igénybe vehető kedvezmény biztosítása

A program részletesen szerepel a Margó hivatalosan meghirdetett

a látogatók számára. (Kérjük, hogy a

programjában (műsorfüzet, web, helyszíni megjelenés).

kedvezmény mértéke legalább 30-50%
legyen, vagy olyan akció amit csak az őszi
könyvvásáron vehet igénybe a látogató).

Könyvajánló

A kupon megjelenik a 30 000 példányban

Rövid szöveges ajánló,

terjesztett műsorfüzetben, weboldalról

ár és kiadó nevének

letölthető formában és a helyszínen

feltüntetésével.

a kiállítói standokon.

Az ajánló megjelenik
a margofeszt.hu/konyvvasar
oldalon is.

Dedikálás

Médiaajánlat – margó műsorfüzet
Terjesztés: Budapest kiemelt kulturális intézményeiben, kávézókban, bárokban,
Libri üzletekben, Bookline online vásárlások mellé postázva a Margó kiemelt kampányidőszakában,
valamint behúzás az ország meghatározó hetilapjaiba (Nők Lapja, közéleti lapok stb., területi szűréssel)
Május 31-ig 30%, június 30-ig 20% kedvezmény a listaárakból*

1/1
130 000 Ft + áfa

1/2 álló

1/2 fekvő

1/3 álló

90 000 Ft + áfa

90 000 Ft + áfa

70 000 Ft + áfa

* a hirdetési felület foglalás utolsó napja: augusztus 6.

1/3 fekvő
70 000 Ft + áfa

margó-polc
nyereményjáték
Vegyél egy könyvet és nyerj még 50-et!
Vásárláösztönzés céljából 2019-ben is nagyszabású nyereményjátékot
hirdetünk, ami a vásár mellett külön kommunikációt kap. Minden vásárlás mellé
nyereményszelvényt adunk, amivel a vásárlók részt vehetnek a sorsoláson.
A fődíjon túl további ajándékcsomagokat sorsolunk.

facebook.com/margofeszt

11 833 facebook követő
800 000+ összelérés
2018-ban

margofeszt.hu

98 300 oldalmegtekintés

az őszi Margó 1 hónapos kampányidőszakában
instagram.com/margofeszt

1961 követő
youtube.com/margofeszt
soundcloud.hu/margofeszt (+Spotify)
Hanganyag archívum
a Margó fesztiválok kiemelt beszélgetéseiből

digitális Margó

Kommunikáció
Online
• margofeszt.hu honlap

Offline

• KönyvesBlog, bookline.hu

• citylight plakátkampány Budapesten
és a balatoni régióban

• content, e-dm és banner
kampány – saját és

• belvárosi plakátkampány
(kávézók, bárok, stb.)

		 médiapartnerek felületein,
kulturális oldalakon

• programfüzet terjesztése (30.000 db),
budapesti kávézókban, bárokban,
kulturális intézményekben

• hírlevél
• social media: Facebook,
Instagram, Youtube,
SoundCloud

pr
• aktív sajtókommunikáció
• rádió, televízió

• behúzás a fővárosi előfizetők részére
közéleti/lifestyle
hetilapokba (2017, 2018: Nők Lapja, HVG, 		
Magyar Narancs)
• médiapartneri együttműködések
• hirdetés, sajtó napi-, heti- és kerületi
lapokban, kulturális magazinokban
• nyereményjáték

médiapartnerek 2018-ban

Hirdetések
Citylight plakátkampány
Behúzás (HVG, Nők Lapja)
Banner kampány (partnerfelületeken)
Google adwords
Facebook és
instagram hirdetés

Sajtó

250 sajtómegjelenés / fesztivál
40-50 millió Ft médiaérték / fesztivál

Fontos DÁTUMOK 2019

jelentkezési
határidő
1.
Kiadói
Brunch

2019.

7.

Margó
irodalmi
Fesztivál
jelentkezési
határidő
2.

április

12–16.
május

június

Margó
irodalmi
Fesztivál és
Könyvvásár

programzárás

kiadói
programok

30.

31.
március

határidő:
leírás, fotó

28.

9.
július

26.

augusztus

10–13.
szeptember

október

2019. augusztus 26. után NINCS lehetőség módosításra, javításra.
(Minden változást online tudunk kommunikálni, közzétenni. )

Kontakt
A vásárral kapcsolatban
erre a címre írj:
vasar@margofeszt.hu

Program:

program@margofeszt.hu

További információ:
Huszár Dóra
dhuszar@margofeszt.hu
06 30 443 3835

