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Papageno.hu

A HAZAI KULTURÁLIS ÉLET MEGHATÁROZÓ ONLINE PLATFORMJA  |   
ÁLLANDÓ ÉS IDŐSZAKI TEMATIKUS BLOGOK  |  HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

CÉLCSOPORT
A kulturális élet (zene, színház, tánc,  
képzőművészet, irodalom) iránt érdeklődő,  
igényes és tudatos fogyasztói szokásokkal  
rendelkező, AB státuszú felnőttek és fiatal felnőttek.

HIRDETÉSLEADÁS
hirdetes@papageno.hu
pr@papageno.hu  
(csak a pr-anyagokat várjuk erre a címre)

AJÁNLAT KÉRÉSE
sales@papageno.hu

ANYAGLEADÁSI
TÁJÉKOZATTÓ
Kattintson ide!

LISTAÁRAK
   •  leaderboard (desktop: 970x90 / 728x90 / 728x120;  

mobil: 320x100, max. 150 kB, JPG, HTML és videó 
formátum) 600 000 Ft / hét *

   •  roadblock (desktop: 640x360; mobil: 300x250 /  
320x180, maximális fájlméret: 150 kB, JPG, HTML  
vagy videó (YouTube), max 150 kB) 600 000 Ft / hét *, 
120 000 Ft / nap

   •  rectangle (300x250, JPG vagy HTML, max. 150 kB)  
300 000 Ft / hét

   •  half-page (300x600, JPG vagy HTML, max. 150 kB)  
500 000 Ft / hét

   •  kapubanner (1920x1000 háttérkép + látható méret  
az oldal tetején 1140x160 px, kizárólag JPG, max. 150kB) 
600 000 Ft / hét **

   •  interstitial (600x500, kizárólag JPG, max 150 kB)  
150 000 Ft / nap 

   •  sticky footer (970x100; mobil: 640x100, kizárólag JPG, 
max. 150kB) 600 000 Ft / hét; 100 000 Ft / nap

   •  PR-cikk (magyar vagy angol nyelvű) /  
nyereményjáték 150 000 Ft / megjelenés

   •  szponzorált blog egyedi megállapodás alapján

online

  *  Minden kampányhoz egy desktop és egy mobilméretet  
is várunk. Heti foglalás = hétfőtől vasárnapig.

 ** Mobileszközökön nem jelenik meg.
     A megadott árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

https://papageno.hu/wp-content/uploads/mediaajanlat/PapagenoAnyagleadasiTajekoztato2021.pdf
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online

Hírlevél

MINDEN CSÜTÖRTÖK REGGEL  |  KÖZEL 4500 CÍMRE ELKÜLDVE  |  AZ ELMÚLT HÉT LEGFONTOSABB 
ANYAGAI ÖSSZEGYŰJTVE  |   KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ A KÖVETKEZŐ HÉTRE

online

ELŐNYÖK
  •  reklámzaj nélkül:  

egyetlen PR-anyag és banner  
hírlevelenként 

  •  kimagasló megnyitási arány:  
átlagosan 40%

HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK
  •  PR-megjelenés 150 000 Ft / hírlevél
  •  roadblock (640x360) 150 000 Ft / hírlevél

A megadott árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

ANYAGLEADÁSI TÁJÉKOZATTÓ
Kattintson ide!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
sales@papageno.hu

https://papageno.hu/wp-content/uploads/mediaajanlat/PapagenoAnyagleadasiTajekoztato2021.pdf
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Online közvetítések

ÉLŐBEN VAGY FELVÉTELRŐL  |  AZ EGYKAMERÁS ONLINE BEJELENTKEZÉSEKTŐL  
A PROFESSZIONÁLIS KÖZVETÍTÉSEKIG  |  TÖBB MINT 1 MILLIÓ LEJÁTSZÁS

ELŐNYÖK
  •  többcsatornás közvetítés:  

Vimeo, YouTube, Facebook  
– akár ezekből több is

  •  Vimeo-player: professzionális minőség, 
weboldalba beágyazható,  
reklámmentes, jelszavazható

  •  nincs automatikus copyright-check,  
nem némítják, zenés előadásokra ideális

  •  Facebook-csatorna:  
kimagasló elérés és viralitás

  •  minden közvetítéshez címoldalas  
Papageno-ajánló és hírlevél jár

KIEMELT PARTNEREINK
  • ARTE
  • Anda Géza Nemzetközi Zongoraverseny (Zürich)
  • Átlátszó Hang Fesztivál
  • Budapesti Operettszínház
  • Cziffra Fesztivál
  • Concerto Budapest
  • EU Youth Orchestra
  • Filharmónia Magyarország
  • Kaposfest
  • Kodály Filharmónia Debrecen
  • Liszt Ferenc Kamarazenekar
  • Magyar Állami Operaház
  • Nemzeti Filharmonikusok
  • UMZE Kamaraegyüttes
  • Zeneakadémia

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
live@papageno.hu

live
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magazin



INGYENES KULTURÁLIS PROGRAMMAGAZIN  |  ÉVENTE 200 000+ PÉLDÁNY  |   
VÁLOGATOTT KULTURÁLIS PROGRAMOK  |  SZÍNHÁZ- ÉS KONCERTAJÁNLATOK  |   
TERJESZTÉS MINIMUM 350 BUDAPESTI PONTON

CÉLCSOPORT
A Budapesten élő vagy Budapestre látogató, a kultúra 
iránt érdeklődő, igényes és tudatos fogyasztói szokásokkal 
rendelkező, AB státuszú felnőttek és fiatal felnőttek.

PARAMÉTEREK
   • méret: A5
   • oldalszám: 32-64 
   • havi példányszám: 15 000-25 000
   • papír: 80 gramm MWC

HIRDETÉSLEADÁS
hirdetes@papageno.hu

TERJESZTÉS
   •  minimum 350 budapesti ponton (színházak, jegyirodák, 

kulturális központok, felsőoktatási intézmények, 
múzeumok, galériák, zeneműboltok, kávézók, éttermek, 
cukrászdák, szállodák)

   • 10 vidéki városban
  • országosan 58 Libri-üzletben

Kiemelt budapesti lelőhelyeink: papageno.hu/lelohelyek

ROVATOK
Színház | Koncert | Gyerek | Papagenda*  
| Kiállítás | Könyv | Helyszínek

* naptár a hónap kiemelt kulturális eseményeivel

Papageno magazin

print

magazin

ANYAGLEADÁSI TÁJÉKOZATTÓ
Kattintson ide!

https://papageno.hu/wp-content/uploads/mediaajanlat/PapagenoAnyagleadasiTajekoztato2021.pdf
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Papageno magazin

HIRDETÉSI FELÜLETEK, LISTAÁRAK
   • B4 (hátsó borító): 1 300 000 Ft
   • B2 (első belső borító): 1 000 000 Ft
   • B3 (hátsó belső borító): 900 000 Ft
   • 2/1: 1 200 000 Ft
   • 1/1: 700 000 Ft
   • 1/2 fekvő: 400 000 Ft
   • 1/3 álló: 300 000 Ft

EGYÉB HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK*
   • PR-cikk
   •  behúzás meghatározott  

/ nem meghatározott helyre
   • beragasztás (saját hirdetésre)
   • körbeszalagozás
   • fóliázás (nylon)

*Árat pontos paraméterek alapján tudunk adni.
A megadott árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

HIRDETÉSI MÉRETEK
FELÜLET VÁGOTT MÉRET KIFUTÓS MÉRET

B2, B3, B4, 1/1 145x210 mm 155x220 mm

2/1 290x210 mm 300x220 mm

1/2 127x86 mm

1/3 40x182 mm

FORMÁTUMOK
PDF, JPG (300 dpi, CMYK)

interticket

2017. JANUÁR 25. (20 ÓRA),
2017. JANUÁR 26. (20 ÓRA)

JURÁNYI PRODUKCIÓS
KÖZÖSSÉGI INKUBÁTORHÁZ  
(1027 BUDAPEST, JURÁNYI U. 1-3.)

Jegyinfó és jegyrendelés: (+36 70) 777-2533,

jegy@fugeprodukcio.hu,

www.juranyihaz.hu

FURA_fidelio_127x86.indd   1 06/12/16   10:09

BRAHMS-MARATON

A BFZ és a Müpa idén 
tizedszer fut neki 

vállvetve a januári klasszi-
kus zenei maratonnak, idén 
a romantikus zene német 
nagymestere, Brahms művei 
lesznek terítéken. Itt a kiváló 
alkalom a túladagolásra – 
fi gyelem, az egész napos 
koncertsorozat jegyeit  szinte 
már mind elkapkodták!

 � Müpa
� JANUÁR 22.
� 990 Ft
� mupa.hu

JANUÁR

www.papageno.hu     23 

TRUMPET SUMMIT:
KOÓS-HUTÁS–PECZE–SUBICZ

T évedés ne essék: a három trombitás korántsem zenei 
párbajra hívja ki egymást. A Magyar Rádió 2008-as 

trombitaversenyének első három helyezettje összegez, 
fuzionál és igazolja, hogy a trombita 2017-ben kifejezetten 
izgalmas hangszer is lehet.

�  Müpa    �  JANUÁR 20., 20.00    �  2200–3200 Ft    �  mupa.hu
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ANDREJ GAVRILOV 
ÉS A PANNON FILHARMONIKUSOK

H a a világ egyik legkeresettebb orosz zongoristája 
Rahmanyinovot játszik, arra mindig oda kell fi gyel-

ni, a pécsi zenekar pedig már a berlini Filharmóniában is 
játszott vele, szintén Rahmanyinovot, hatalmas sikerrel.

�  Müpa    �  JANUÁR 20., 19.30    �  3990–5990 Ft    �  mupa.hu

ARNALDO FREIRE, 
ÍMPETU

V an, aki Brazíliából költö-
zik Magyarországra, és 

nem fordítva. Arnaldo Freire 
gitáros a sambák, modinhák, 
frevók és valsák budapesti 
nagykövete, amelyeket saját 
műveibe csomagol, míg a 
hazai pályát a jazz-zel, drum 
’n bass-el, a brazil és egyéb 
dél-amerikai stílusokkal ösz-
szeeresztő Ímpetu képviseli.

 � A38
� JANUÁR 21., 19.30
� 1500–2200 Ft
� a38.hu

A frevo szapora afro-
brazil ritmus. Ha például 
eljutunk a recifei karne-
válra, megtapasztalhatjuk, 
milyen az, amikor a több 
ezer táncos akrobati-
kus mutatványnak tűnő 
improvizált táncfi guráit a 
Passa do Frevo köti össze.

KONCERT

22     január

FEKVŐ 1/2J(A)ZZ! KLANGZEUG ORCHESTER

E gy bécsi egyetem alagsorából indult, kortárs jazzt játszó 
akusztikus zenekar meglehetősen ritka, hát még ha a 

szerzeményeiket elektronikus zenei megoldásokkal gazda-
gítják. Sokszínűség, mégis egységes hangzás, egy kompozí-
ciókban, soundban izgalmas koncert négy merész fiataltól.

  BMC – Opus Jazz Club      JANUÁR 12., 21.00
 Ingyenes, de asztalt kell foglalni (+36 1 216 7894)      bmc.hu

FRANKL PÉTER ÉS A KELEMEN KVARTETT

Három zseniális, ritkán hallható Dohnányi-mű, a lassan 
élő klasszikusnak számító Frankl Péter pedig gyerekfej-

jel még talán a szerzőtől is hallhatta a darabokat. A különle-
ges kamarazenei élmény szinte garantált.

  Zeneakadémia      JANUÁR 11., 19.30
 2900–6500 Ft      zeneakademia.hu
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ÁLLÓ 1/3

Sylvain Rifflet  
MECHANICS

A z űr a legvégső határ. Ennek végtelenjét járja Sylvain 
Rifflet, akinek új albumával feladata különös, új elekt-

roakusztikus zenei formák felfedezése, új, álomszerű vilá-
gok, rock és jazz határán mozgó civilizációk felkutatása, és 
hogy eljusson oda, ahová még senki nem merészkedett.

  BMC – Opus Jazz Club      JANUÁR 21., 21.00 
 1300 Ft, asztalt kell foglalni (+36 1 216 7894)      bmc.hu

LESS IS MORE FEAT. 
MATTHEW G. MITCHELL

A Less is More három 
sokat tapasztalt zenész, 

Oliver Mayne (vibrafon, 
elektronika), Hock Ernő 
(nagybőgő, basszusgitár), 
Sárvári Kovács Zsolt (dob) 
véd- és dacszövetsége, ahol 
minden hang a helyszínen 
születik, és előszeretet-
tel csatlakozik hozzájuk 
egy-egy vendégzenész. 
Most az itt élő új-zélandi 
gitáros debütál a nyolcker 
leghíresebb klubjában.

  Auróra
 JANUÁR 25., 21.00
 auroraonline.hu
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BOGÁNYI GÁLA

Ezúttal az autizmussal 
élőket segíti a Bogá-

nyi család ezen a Ferenc-
es jótékonysági esten, 
ahol Vivaldi, Schumann, 
Haydn és Schubert re-
mekművei hangzanak el.

  Zeneakadémia
 JANUÁR 19., 19.30
 2900–6500 Ft
 zeneakademia.hu

KONCERT JANUÁR

20     január www.papageno.hu     21 

XERERION SEQUAEPUDIT AD QUIAM SAE

Poluptate nest est, suntur aut lit vent quis enissum 
iust qui tem facesti unt. Cea quam, cores quo conet 

vent omnitium untia qui dolupta aut et unditat eati-
rem fuga. Ut repuda volesequam fuga. Facerio rernatur, 
as alit, suntibe raepel etus adit fugit volestia natem.

  Rózsavölgyi Szalon    December 16., 21.00
 8 000 - 10 000 Ft   rozsavolgyi.hu

XERERION SEQUAEPU-
DIT AD QUIAM SAE

Voluptate nest est, suntur 
aut lit vent quis enissum 

iust qui tem facesti untium 
que modignim evenihilis 
ut hiciis ut vel ipsam qui 
blat vendandam iu volum 
nobis dolore natibeaque 
num dessit laborrunt dicime 
in corerovit, odicite quia 
dusae con comnis eturio

  Rózsavölgyi Szalon 
 December 16., 21.00
 8 000 - 10 000 Ft
 rozsavolgyi.hu

XERERION SEQUAEPU-
DIT AD QUIAM SAE

Loluptate nest est, suntur 
aut lit vent quis enissum 

iust qui tem facesti untium 
que modignim evenihilis ut 
hiciis ut vel ipsam qui blat 
vendandam ium, volorest 
unt perias vollorro berspi-
entem ut aut aut qui quia 
vlaborrunt dicime nossed 
entibust illit lab in corerovit

  Rózsavölgyi Szalon 
 December 16., 21.00
 8 000 - 10 000 Ft
 rozsavolgyi.hu

XERERION SEQUAEPUDIT AD QUIAM SAE

Goluptate nest est, suntur aut lit vent quis enissum iust 
qui tem facesti untium que modignim evenihilis ut hiciis 

ut vel ipsam qui blat vendandam ium, volorest unt perias 
natibeaque num dessit laborrunt dicime nossed entibust 
illit lab in corerovit, odicite quia dusae con comnis (X)

  Rózsavölgyi Szalon    December 16., 21.00
 8 000 - 10 000 Ft   rozsavolgyi.hu
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AJÁNLÓK

22     www.papageno.hu
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
sales@papageno.hu



Papageno magazin 2022

HIRDETÉSEK: hirdetes@papageno.hu       PROGRAMOK: magazin@papageno.hu

LAPSZÁM MEGJELENÉS LAPZÁRTA

január december 14., kedd december 2., csütörtök

február január 25., kedd január 13., csütörtök

március február 22., kedd február 10., csütörtök

április március 22., kedd március 10., csütörtök

május április 26., kedd április 14., csütörtök

június május 24., kedd május 12., csütörtök

július–augusztus június 28., kedd június 16., csütörtök

szeptember augusztus 30., kedd augusztus 18., csütörtök

október szeptember 20., kedd szeptember 8., csütörtök

november október 25., kedd október 13., csütörtök

december november 22., kedd november 10., csütörtök

2023. január december 13., kedd december 1., csütörtök

magazin
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Ingyenes kiadványok kivitelezése, terjesztése

20 ÉVES KIADÓI TAPASZTALAT  |  ÉVENTE TÖBB MINT 1 MILLIÓ TERJESZTETT KIADVÁNY  |  
KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁSOK  |  HÁLÓZATFEJLESZTÉS  |  FOGYÁSFIGYELÉS

KIVITELEZÉS
   •  javaslat a kiadvány paramétereire  

az ügyféligények alapján
   • teljes körű nyomdai kivitelezés
   • layout megtervezése
   •  szerkesztés, tördelés, szövegírás,  

szöveggondozás, korrektúra
   • idegen nyelvű tartalom előállítása
   • fotózás

TERJESZTÉS
   •  budapesti és országos terjesztés  

100–1400 címre, 2000–100 000 példányban
   •  egyedi hálózatok létrehozása a célcsoport eléréséhez (például megye-

székhelyek, régiók, balatoni városok, hotelek, közoktatási intézmények stb.)
   • read-only magazinok terjesztése
   •  határon túli terjesztési megoldások  

(referenciák: Burgenland, Pozsony, Komárno, Kassa)
   • raktározás 
   • terjesztés rendezvényhelyszínek címeire
   • kihelyezések igazolása átvételi lista alapján
   • fogyásfigyelés, remittendakezelés
   • monitoringfotók készítése

Az ingyenes kiadványok kivitelezésével és terjesztésével kapcsolatban egyedi ajánlattal állunk rendelkezésére, a fenti 
elemek együtt és külön-külön is megrendelhetők!

TERJESZTÉSI INFORMÁCIÓ
terjesztes@papageno.hu

különszám
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stream

Papageno Rádió

KLASSZIKUS ZENE ÉS OPERA ÉJJEL-NAPPAL  |  VÁLOGATÁS ÖT ÉVSZÁZAD LEGJOBB ZENÉIBŐL,  
TALLISTÓL GYÖNGYÖSIIG  |  TEMATIKUS MŰSOROK 

CÉLCSOPORT
A klasszikus zene és az opera iránt érdeklődő,  
igényes és tudatos fogyasztói szokásokkal rendelkező,  
AB státuszú felnőttek és fiatal felnőttek.

FORMÁTUM
   •  mp3 (320 kbps, CBR)
   •  metaadatok: szerző, előadó, mű-/tételcím, kiadó,  

kiadás éve

LISTAÁRAK
   •  spotcsomag (20 spot/hét, max. 30 sec./spot)  

100 000 Ft / hét
   •  tematikus műsor egyedi egyeztetés alapján

A megadott árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

rádió

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
sales@papageno.hu

HIRDETÉSLEADÁS
radio@papageno.hu



capriccio



Capriccio

A PAPAGENO KULTÚRKÁVÉZÓJA A KLASSZIK RÁDIÓ 92.1-EN

MŰSORVEZETŐK
Novotny Anna és Zsoldos Dávid

VENDÉGEINK VOLTAK (válogatás)
Baráth Emőke, Baráti Kristóf, Berkes Kálmán,  
Dukay Barnabás, Fischer Ádám, Lackfi János,  
Pauk György, Rost Andrea, Székely Kriszta,  
Tarkövi Gábor, Vajda Gergely, Vashegyi György,  
Várdai István, Várjon Dénes

Minden vasárnap 16 órától,  
ismétlés következő szombaton 16 órától.
A korábbi adások elérhetőek  
a papageno.hu/capriccio oldalon.

Szponzorációs csomag (3 hónap/13 hét):

KLASSZIK RÁDIÓ
  • beharangozó spotok (10 mp, 260 alkalom)
  • támogatói felkonferálások
  • Facebook-posztok (13 alkalom)

PAPAGENO
  • Papageno magazin ajánló (½ oldal, 3 alkalom)
  • Papageno.hu - Capriccio-blog - kapubanner (3 hónap)
  •  megjelenés a kapcsolódó Facebook-  

és YouTube-felületeken

rádió

capriccio 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
sales@papageno.hu
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Papageno Klasszik

SZERKESZTŐ
Kádár-Csoboth Judit

MŰSORVEZETŐ
H. Varga Mariann

Minden szombaton délelőtt 10 és 12 óra között
Ismétlés: vasárnap este 20 és 22 óra között

A korábbi adások elérhetőek  
a papageno.hu/papageno-klasszik oldalon.

Szponzorációs csomag (3 hónap/13 hét):

KLASSZIK RÁDIÓ
  •  beharangozó spotok* (10 mp, 260 alkalom)  

MP3 (320 kbps, CBR), vagy WAV
  • támogatói felkonferálások
  • Facebook-posztok (13 alkalom)

PAPAGENO
  • Papageno magazin ajánló (½ oldal, 3 alkalom)
  •  Papageno.hu – Papageno Klasszik blog – kapubanner 

(3 hónap)
  •  megjelenés a kapcsolódó Facebook- és  

YouTube-felületeken

rádió

SZÓRAKOZTATÓ HÉTVÉGI MAGAZINMŰSOR A KLASSZIK RÁDIÓ 92.1-EN  |    
KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓK  |  BESZÉLGETÉSEK  |  ZENE

klasszik

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
sales@papageno.hu

HIRDETÉSLEADÁS
3 munkanappal a leadás előtt:
hirdetes@papageno.hu

*Papageno által gyártott spot esetén az átfutási idő 6-8 nap, kérjük meg-
adni a maximális hosszt, a szöveget (kész szövegfelmondás is érkezhet) 
és a zenét (igény esetén Papageno javasol zenét)



Papageno Consulting Kft. , 1398 Budapest, pf. 600


