
A Jet Set golf & luxuséletmód magazin, amely direkt kommunikációs csatornát biztosít a prémium kategóriás termé-
kek fogyasztóihoz. Mivel nemcsak magyarul, hanem párhuzamosan angolul is megjelenik, így a hazánkban dolgozó 
külföldi üzletemberekhez és diplomatákhoz is szól. A vezető társadalmi réteg tagjainak a cégek presztízsértékű hirde-
téseket helyezhetnek el ebben a negyedévente megjelenő prémium kategóriás magazinban. 
A Jet Set magazin exkluzív cikkei, fotóanyaga folyamatos szórakozást, információt nyújt a prémium kategóriás ol-
vasótábor részére. Az AB-1 státuszú 20-60 év közötti olvasóink életstílusa magas nívójú szolgáltatásokat és árukat 
igényel, vásárlásaik során mindig a legszínvonalasabb termékeket keresik, szabadidejüket aktívan, sok utazással, 
elegáns sportokkal töltik. Magazinunkon keresztül hatékonyan megszólítható ez a célcsoport, amely kimutatha-
tóan nem árérzékeny.
Az LKG Média Kft. luxus utazási könyvek, a Bor Hírlap és a Pálinkamustra kiadásával vált ismertté a médiapi-

acon. A Jet Set magyar és angol nyelvű golf & luxuséletmód magazin 2008-tól negyedévente megjelenő, térítés-
mentes terjesztésű kiadvány, amely ott található meg országszerte, ahová az elíte jár. 
A Jet Set luxuséletmód magazin témakörei: GoLf, jacht, vadászat, tenisz, autó, utazás, wellness, divat, ékszer 
és gasztronómia. A kiemelkedő társasági eseményekről, bálokról, s presztízsjellegű sporteseményekről egyaránt 
beszámolunk.

A Jet Set Golf & luxuséletmód magazin digitalizálva
 A digitális technológia robbanásszerű fejlődése a lapkiadási piacon is új kihívásokat hozott, melyhez kiadónk is 
alkalmazkodott, így újszerű, kényelmes lehetőséget biztosít olvasói számára kedvenc magazinjaik eléréséhez. Ma-
gazinunk már nemcsak nyomtatásban és honlapunkon  elektronikusan olvasható, hanem Apple iPad-en, illetve And-
roidos telefonon, valamint tableten is. Internet segítségével a http://www.dimag.hu/ oldalon vásárolható meg vagy 
fizethető elő és a http://www.dimag.hu/oldalak/dimag_reader oldalról ingyenesen letölthető magyar nyelvű Dimag 
Reader keretprogram segítségével olvasható. Néhányszor interaktív extrákkal lepjük meg olvasóinkat (pl.: képgaléri-
ák, linkek, videó tartalmak).

A Jet Set Golf & luxuséletmód magazin technikai adatai
A Jet Set Golf & luxuséletmód magazin terjedelme: 84 oldal. Alakja: 210 x 297 mm vágott méret. Fedél: 250 gr mű-
nyomó, UV formalakkozva, belív: 150 gr. műnyomó papír. Nyomás: 4+4 colour, íves offszet. Kötészet: ragasztókötés. 
Rácssűrűség: 80. Olvasó: a felső 10 ezer. 
Hirdetési anyagleadás: elektronikusan e-mailben, 300 dpi-s felbontásban, pdf, jpg vagy tif formátumban, 3 héttel a meg-
jelenés előtt legkésőbb. Email cím: lkgmedia@t-online.hu.
Kifutó hirdetés esetében körbe 5 mm-es szélességben a margón nem lehet szöveg vagy ábra.

Jet Set is golf & luxury lifestyle magazine, which is a direct communication channel to premium category people. 
Because it is a dual language magazine (Hungarian and English), this is not made only for the Hungarians, but for 
those foreign business people and diplomats as well, who are living and working in our country. The companies can 
publish prestigious advertisements in this quarterly magazine for the consumers of premium  products.
The exclusive articles and pictures of the Jet Set magazine continuously amuse the readers. Our readers are of a 
premium category  (AB-1 status) aged between 20-60. They belong to the upper classes and high society. Their 
lifestyles require high standard services, they buy always the most exclusive goods and  spend their leasure time 
actively and in varied ways. Through our magazine the non price sensitive society, the magazin’s target group 
can successfully aimed. 
LKG Media Kft. became wellknown in the Hungarian media market with it’s luxury travel books,  Bor Hírlap 
Wine Magazine, Pálinkamustra Spirit Magazine. The Jet Set luxury lifestyle magazine will be published quar-
terly from 2008 and distributed free of charge those places where we can find the elite people. The text of Jet Set 
magazine is about golf, yachting, hunting, tennis, premium cars, luxury travels, wellness, fashion, watches and 
jewelery and gastronomy. We cover the main balls, social and sport events as well.

Digitalized Jet Set Golf & Luxury Lifestyle Magazine 
Because of the developement of the digital technology our publishing house offers Jet Set magazine not just printed, 
but in electronic format as well forApple iPad, Android mobile phones and tablet computers. You can download free 
from the http://www.dimag.hu/oldalak/dimag_reader page the Dimag reader programme on Hungarian language. 
Sometimes we make surprises for our readers with interactive extras, like photo galeries, special links and videos.

Jet Set Golf & Luxury Lifestyle Magazine technical data
The pagination of  Jet Set magazine is 84 pages. Format: 210x297 mm. Cover page: 250 gr. Glossy fine-art paper with 
UV lacquerea. Inside: 150 gr. Glossy paper. Printing: offset 4+4 colour. Binding: sticking. Grating: 80.  Readership: 
the upper class 10 thousand people. 
Ad deadline: 3 weeks before publishing by e-mail, 300 dpi, pdf, jpg or tif  file. (E-mail: lkgmedia@t-online.hu).
In case of run-out ads the 5 mm part of the margin should not contain any text or photos!
If necessary our company is ready to design your display ad. We charge a fee, which depends on the design of the ad.

www.jetsetmagazin.hu banner árak/ www.jetsetmagazin.hu banner tariffs

	 Felület	/	Place	 Méret	/Size	 Ár	/	tariFFS	(Ft/hó/hUF/Month)

 Horizontális óriás banner /Horisontal giant banner: 728x90 pixel 100 000 Ft/HUF+áfa
 Vertikális banner/Vertical banner: 120x60 pixel     50 000 Ft/HUF+áfa
 Reklámhír 1db fotóval: Maximum 600 karakter    40 000 Ft/HUF+áfa

A bannerek természetesen külső linkre mutathatnak. / The banners of course can show to any link.

A Jet Set Golf & luxuséletmód magazin megjelenési rendje / A Jet Set Golf & Luxury Lifestyle Magazine

 laPSzÁM	/	edition	 anyagleadÁS	/	deadline	 nyoMdÁba	adÁS	/	Printing	 MegjelenéS	/	date	oF	PUbliShing

 Tavasz / Spring Március/March 15-20. Április/April 5. Április/April 15.
 Nyár / Summer Május/May 15-20. Június/June 5. Június/June 15. 
 Ősz / Autumn Augusztus/August 15-20. Szeptember/September 5. Szeptember/September 25.
 Tél / Winter Október/October 15-20. November/November 5. November/November 25.

 Felület / Place Méret / Size Ár/tariFFS

 Borító I./Front cover Kifutó/Run-out:  210x297 mm  +5 mm kifutó/edge 1 300 000 Ft/HUF+áfa

 Borító IV./Back cover Kifutó/Run-out:  210x297 mm  +5 mm kifutó/edge 1 100 000 Ft/HUF+áfa

 Borító II-III./Cover 2-3 Kifutó/Run-out: 210x297 mm  +5 mm kifutó/edge 1 000 000 Ft/HUF+áfa
  Tükör/Mirror: 175x260 mm  1 000 000 Ft/HUF+áfa

 Borító visszahajtva/Front cover folded back Kifutó/Run-out:  210+200x297 mm  +5 mm kifutó/edge 1 500 000 Ft/HUF+áfa

 2/1 Panorama  Kifutó/Run-out: 210x297 mm +5 mm kifutó/edge 1 200 000 Ft/HUF+áfa

 1/1.oldal/1/1Page  Kifutó/Run-out: 210x297 mm  +5 mm kifutó/edge 800 000 Ft/HUF+áfa
  Tükör/Mirror: 175x260 mm   800 000 Ft/HUF+áfa

 PR cikk 1/1/PR article 1/1 Tükör/Mirror: 175x260 mm  600 000 Ft/HUF+áfa

 1/2 fekvő/Horizontal Tükör/Mirror:  175x128 mm  500 000 Ft/HUF+áfa
  Kifutó/Run-out: 210x147 mm  +5 mm kifutó/edge  500 000 Ft/HUF+áfa

 1/2 álló/Vertical Tükör/Mirror: 85x260 mm  500 000 Ft/HUF+áfa

 1/3 fekvő/Horizontal Tükör/Mirror: 175x84 mm  300 000 Ft/HUF+áfa

 1/3 álló/Vertical Tükör/Mirror: 55x260 mm  300 000 Ft/HUF+áfa

 1/4 oldal Tükör/Mirror:  85x128 mm  250 000 Ft/HUF+áfa

 1/4 szalag/Strip Tükör/Mirror: 175x62 mm  250 000 Ft/HUF+áfa

A JET SET Golf & luxuséletmód magazin kiadója:
LKG Média Kft. 

Cím / Address: 1162 Bp., Avarszállás utca 43.
Mobil / Mobile: 06-20/9440-477. 

Tel/fax:06-1/409-1838. 
E-mail: lkgmedia@t-online.hu

www.lkgmedia.hu
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Hirdetés méretek / Ad SizeGolf • jacht • autó • utazás • wellness • tenisz • divat • ékszer • gasztronómia •  vadászat

Jet Set
Golf & luxuséletmód magazin magyar és angol nyelven

Golf • yacht • car • travel • wellness • tennis • fashion • jewelery • gastronomy • hunting

Jet Set
Golf & luxury lifestyle Magazine in Hungarian and English language

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük szíveskedjenek megrendelésüket cégünkhöz eljuttatni, vagy direktben megküldeni kiadónk címére.   
Gyakorisági és egyéb kedvezmények miatt keresse kiadónkat.

If you are interested to advertise in our Jet Set magazine, please send your order to our publishing house. For special prices ask the publisher!

A kiadó fenntartja a hirdetési árváltoztatás jogát! Minden jog fenntartva!
Publishers keep the right of modification of the tariffs! All rights reserved!

JET SET Golf & Luxury lifestyle Magazine publisher: 
Ügyvezető igazgató-főszerkesztő /
Managing director-editor-in chief: 

L. Kelemen Gábor
Művészeti vezető / Art Director: 

Gombos Gyöngyi
www.jetsetmagazin.hu


