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2 
fesztivál 
egy évben
*2019-es adatok

NYÁRI MARGÓ*
PIM

5 nap
82 program
211 fellépő
12 000 látogató

ŐSZI MARGÓ*
VÁRKERT BAZÁR

4 nap 
109 program
263 fellépő
13 000 látogató 
49 kiadó 
33 stand
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MARGÓ PODCAST

KONYVESMAGAZIN.HU

KÖNYVES MAGAZIN

OLVASÓKÖR

HÍRLEVÉL MARGÓ-DÍJ

AUKCIÓ



MEGÚJUL 
A KÖNYVES!



KONYVESMAGAZIN.HU 

13 éve a kortárs irodalmi élet 
meghatározó, véleményformáló 
online újságja a Könyvesblog 
megújul: hírekkel, interjúkkal, 
kritikákkal, információkkal, 
nagy összeállításokkal számol 
be a hazai könyvpiac fontos 
megjelenéseiről.

NAGYINTERJÚK  •  A HÉT KÖNYVE  •  AZ ÉV 50 LEGJOBB KÖNYVE
KIEMELT FÓKUSZ A GYEREK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM  •  VIDEÓROVAT



A MAGAZIN

Elérés: 10 000 db 
Évi 4 lapszám 
 96+4 oldal
A4 méretben, prémium minőségben

TERJESZTÉS

ORSZÁGOS TERJESZTÉS a Lapker hálózatában
Libri és Bookline bolthálózat - kiemelt kihelyezés 

ONLINE TERJESZTÉS - a Central Médiacsoport webshopjaiban 
(mc.hu, animuscentral.hu), valamint a libri.hu & bookline.hu-n

CÉLKÖZÖNSÉG
16 feletti kultúra- és irodalomkedvelők



VÁRKERT
BAZÁR

2020. 
október 
15–18.



VÁSÁRTÉRKÉP

* A kép illusztráció, 
a standok elrendezése 
változhat! 



1 2 3

STANDOK * A kép illusztráció, 
a standok elrendezése 
változhat! 



MINI
• a standon elhelyezett táblán
a kiadó neve és logója szerepel
• egyedi dekor lehetséges
• polcrendszer, zárható pult, vílágítás, 
eletromos áram, internet elérés, fríz felírat,
2 szék, szemetes
• tároló
• 1 db 45 perces előadás
• program és ahhoz kapcsolódó könyvajánló 
kommunikációja a Margó online és offline 
csatornáin

*145 000 ft + ÁFA / 3 m2

MIDI
• a standon elhelyezett táblán
a kiadó neve és logója szerepel
• egyedi dekor lehetséges
• polcrendszer, zárható pult, vílágítás, 
eletromos áram, internet elérés, fríz felírat,
2 szék, szemetes
• tároló
• 2 db 45 perces előadás
• program és ahhoz kapcsolódó könyvajánló 
kommunikációja a Margó online és offline 
csatornáin

*210 000 ft + ÁFA / 9 m2

MAXI
• a standon elhelyezett táblán
a kiadó neve és logója szerepel
• egyedi dekor lehetséges
• polcrendszer, zárható pult, vílágítás, 
eletromos áram, internet elérés, fríz felírat,
2 szék, szemetes
• tároló
• egyedi programcsomag 
• program és ahhoz kapcsolódó könyvajánló 
kommunikációja a Margó online és offline 
csatornáin

*440 000 ft + ÁFA / 15 m2

*MÁRCIUS 
31-IG 20 % 
KEDVEZMÉNY



A MARGÓ LÁTOGATÓ
80 % 

nő
61 % 
22-44 év 

• világirodalom 48 %
• kortárs magyar irodalom 36 %
• scifi / romantikus / 
   ifjúsági 16 %

3179

szelvény 

a látogatók 
47% több mint 

30 000 ft-ot költ 
könyvvásárlásra



FACEBOOK OLDAL

15 000+ követő

SAJÁT WEBOLDAL

100 000 oldalmegtekintés 
az őszi fesztivál kampányidőszakban 

INSTAGRAM 

4000+ követő

YOUTUBE

400 000 + megtekíntés

HÍRLEVÉL 

4140 felíratkozó

SPOTIFY

21 182 hallgató

OLVASÓKÖR (FB CSOPORT) 

1500 tag
havi események, online beszélgetések 



MÉDIAPARTNEREK

    

   

HIRDETÉSI FELÜLETEK

• citylight plakátkampány
• behúzás (hvg, Nők Lapja)
• facebook -és instagram hirdetések

SAJTÓ

• 160 sajtómegjelenés / fesztivál
• 60 -90 millió Ft médiaérték/fesztivál



MARGOFESZT.HU

MARGÓ INSTA 

FACEBOOK

PLAKÁT-

KAMPÁNY

HÍRLEVÉL
MŰSORFÜZET

SAJTÓ

ONLINE

• margofeszt.hu honlap
• konyvesmagazin.hu, bookline.hu
• content, e-dm és banner kampány – saját és
médiapartnerek felületein, kulturális oldalakon
• hírlevél
• facebook, instagram, youtube

PR

•aktív sajtókommunikáció

OFFLINE

•citylight plakátkampány Budapesten és a balatoni régióban
•programfüzet terjesztése (30 000 db), kb. 350 helyszínen
•behúzás a fővárosi előfizetők részére közéleti/lifestyle hetilapokba 
(Nők lapja, hvg)
•médiapartneri együttműködések/nyereményjátékok
•hirdetés, sajtó napi–, heti–, és kerületi lapokban/kulturális magazinokban



KIADÓI PROGRAMOK

A Margó ideje alatt, 2020 október 15-18-ig, 45 perces programot szervezhetnek 
a kiadók (író-olvasó találkozók, könyvbemutató). A program részletesen szerepel 
a fesztivál hivatalosan meghirdetett programjában (műsorfüzet, web, helyszíni 
megjelenés).
DEDIKÁLÁS SZERVEZÉSE
DEDIKÁLÁS

HIRDETÉSVÁSÁRLÁS

Kedvezményes hirdetési lehetőség a 
műsorfüzetben és honlapján.

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK



MÁRCIUS 
31.

JÚNIUS 
3–7.

JÚLIUS
3.

AUGUSZTUS
28.

OKTÓBER
15–18.

MÁRCIUS 
12.

KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ

MARGÓ IRODALMI
FESZTIVÁL

MARGÓ IRODALMI
FESZTIVÁL ÉS
KÖNYVVÁSÁR

KIADÓI 
PROGRAMZÁRÁS

ANYAGLEADÁS 
HATÁRIDEJE * 

(FOTÓ, LEÍRÁS)

BRUNCH

2020: FONTOS DÁTUMOK
* 2020 augusztus 28. után nincs lehetőség további 
módosításra, javításra a programfüzetben.
Minden változást online tudunk kommunikálni, 
közzétenni. 



KONTAKT

VÁSÁR
HUSZÁR ZSÓFIA
vasar@margofeszt.hu 

PROGRAM
VARGA ÁGNES
program@margofeszt.hu 

OPERATÍV VEZETŐ
Huszár Dóra 
dhuszar@margofeszt.hu 
06 30 443 3835


