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Mert fontos, hogy jól döntsön!

www.wolterskluwer.com/hu-hu

•  Minden tevékenységünk középpontjában  
ügyfeleink állnak.

•  Elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlődés  
és az innováció mellett.

•  Felelősséget vállalunk a kívánt eredmények  
eléréséért.

•  Egységben az erő!

Értékeink
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A Wolters Kluwer Hungary Kft. bemutatása

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI TARTALOMSZOLGÁLTATÓJA 
•  A kiadványaira előfizető szakemberek, illetve cégek száma meghaladja a 40 ezret.
• Százmilliós nagyságrendű online árbevétellel büszkélkedhet.
•  Számos elektronikus termékén kívül többtucatnyi jogi könyvet és folyóiratot is gondoz.
• Két nagyobb és számos kisebb cég, illetve portfólió összeolvadásából jött létre.

A WOLTERS KLUWER HUNGARY KFT. TÖRTÉNETE
•  1955 – Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (legkorábbi jogelőd, még állami tulajdonban), röviden: KJK. Rendszerváltás után 

dolgozói részvényekből rt.-vé alakult.
•   1995 – a holland Wolters Kluwer (WK) csoport felvásárolta a cég részvényeinek többségét és még számos kisebb kiadót 

(Novorg, Napraforgó, Invenció).
•   1997 – a KJK megvásárolta a Verzál Kft.-től a Hatályos Magyar Jogszabályok folyóirat kiadói jogait.
•    1998 – egyesült a KERSZÖV Computer Kft.-vel, a másik meghatározó jogelőddel, a népszerű CompLex CD Jogtár akkori 

kiadójával. A társaság új neve: KJK–KERSZÖV Kft.
•  2002 – a kiadó megvásárolta a jól ismert ADÓ lapcsalád kiadói jogait.
•    2005 – a cég felvette a legnagyobb kiadványcsalád nevét és CompLex Kiadó Kft.-ként működött tovább.
•  2011 – a Rodin Management Service Kft. felnőttképzési üzletágának megvásárlásával létrejött a CompLex Kiadó Rodin 

felnőttképzési üzletága. A kiadó az Ecovit Kft.-től megvásárolta A könyvelő, A controller, az ÁFA-kalauz és a Munka-adó 
lapok kiadási jogait.

•   2013 – a cég felvette az anyavállalat nevét és Wolters Kluwer Kft.-ként, majd 2018-tól Wolters Kluwer Hungary Kft. néven 
működik tovább.

A CÉG TULAJDONOSA, A WOLTERS KLUWER
•   A Wolters Kluwer (WKL) világszinten vezető szerepet tölt be az egészségügy, az adózás és pénzügy, a közigazgatás, 

a kockázatkezelés, valamint a jogi megfelelőségi és -szabályozási szektorban dolgozók számára nyújtott szakmai 
információk, szoftvermegoldások és szolgáltatások terén. Nap mint nap segítünk ügyfeleinknek a legfontosabb  
szakmai döntéseik meghozatalában azáltal, hogy olyan szakértői megoldásokat kínálunk számukra, melyek ötvözik  
a professzionális szakmai ismereteket a specifikus technológiával és szolgáltatásokkal.

•   A Wolters Kluwer éves árbevétele 2020-ban 4,6 milliárd euró volt. A csoport több mint 180 országban rendelkezik 
ügyfelekkel, negyvennél is több országban van jelen, és mintegy 19 200 munkatársat foglalkoztat világszerte. A vállalat 
székhelye a hollandiai Alphen aan den Rijnben található. 

•   A Wolters Kluwer Jogi-Szabályozási divíziója élen jár az olyan jogi, valamint jogi-megfelelőségi megoldások fejlesztése 
terén, melyek lehetővé teszik ügyfeleink számára a termelékenység és a teljesítmény növelését, a kockázatok 
minimalizálását, továbbá segítségükkel jobb eredmények érhetők el.

•  Magyarországon az Akadémiai Kiadó Zrt. 75%-os résztulajdonosa.

A WOLTERS KLUWER HUNGARY KFT. STRATÉGIÁJA
•  Piaci terjeszkedés: A legnagyobb befektetést a növekvő üzletágainkra és digitális termékeink fejlesztésére fordítjuk. 
•   Szakértői megoldások biztosítása: Továbbra is fő feladatunknak tartjuk professzionális szolgáltatások fejlesztését, 

amelyek ötvözik az adott szakterület átfogó tudásanyagát a legújabb, innovatív technológiákkal.
•   Hatékonyság és elköteleződés: Működésünk fókuszában a hatékonyság és annak növelése áll, miközben törekszünk 

szolgáltatásink minőségének folyamatos javítására piacvezető szerepünk megőrzése mellett.

A WOLTERS KLUWER HUNGARY KFT., MINT HIVATALOS SZÁLLÍTÓ
A Wolters Kluwer Hungary Kft. hivatalos szállítója a Jogtár® termékcsaláddal a Köztársasági Elnöki Hivatalnak  
és az Ügyészségnek. A Jogtár® termékcsalád az Országgyűlés által használt jogszabály-nyilvántartó rendszer.
Az Országos Bírósági Hivatal munkatársai is a Jogtárat használják.
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PARTNEREK

•  Több tízezer vállalkozás 
az üzleti élet számos területén dolgozók (adótanácsadók, könyvelők, könyvvizsgálók, bankok, telekommunikációs cégek, 
az ipar és a szolgáltatások területén működő több tízezer kis- és nagyvállalkozás, multinacionális cégek) 

•   Jogi szféra (ügyvédek, közjegyzők, bíróságok, ügyészségek, jogtanácsosok)
•  Közigazgatás (minisztériumok, állami szervezetek, önkormányzatok és intézményeik)

FŐBB KIADVÁNYOK, SZOLGÁLTATÁSOK

•  A Jogtár® termékcsalád: egyike Magyarország legjelentősebb jogi információs rendszereinek, adatbázisainak.
•   Szakkönyvkiadás: jogi, közigazgatási, számviteli, adózási kiadványok. 
•  www.wolterskluwer.com/hu-hu: ingyenes adatbázisok, fizetős internetes szolgáltatások és szájtok bejárata, valamint  

elektronikus bolt.
•   ADÓ lapcsalád: gyakorlati kérdésekre összpontosító, rendszeresen megjelenő pénzügyi és adózási témájú szaklapok.
•    www.ado.hu: adózási, társadalombiztosítási és számviteli kérdésekkel foglalkozó portál.
•   www.jogaszvilag.hu: naprakész információkkal, portrékkal, hírekkel jelentkező portál.
•    Szaklapok: jogi, számviteli, adózási, közbeszerzési folyóirataink, melyek többnyire havi megjelenéssel informálják  

a szakembereket munkájukat érintő aktualitásokkal.
•   Felnőttképzési üzletág: kreditpontos képzéseken, konferenciákon, webináriumokon, e-learningeken lehetősége van  

a jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó információk első kézből való megszerzésére. 

A Wolters Kluwer Hungary Kft. bemutatása

*Minden TCH hirdetés megrendelése esetén cégünk jogásza dönt annak valódiságáról.

Amennyiben a hirdető 2022. évben megjelenő hirdetési felületet legkésőbb 2021. október 31-ig megrendeli, úgy e hirdetésre 
a 2021. évre érvényes Médiaajánlóban rögzített árak és kedvezmények vonatkoznak.
Az év vé gi adó jog sza bá lyo kat tar tal ma zó ADÓ-kó dex nél men  nyi sé gi ked vez mény nem ve he tő igény be, min den hir de té si 
fe lü le tet lis ta áron szá mí tunk fel.

KEDVEZMÉNYEK (hirdetés és behúzás)

Kulturális együttműködés Társadalmi célú hirdetés (TCH)* Álláshirdetés

85% 50% 40%

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK HIRDETÉSRE

Éves szer ző dés ese tén a szá mí tott ked vez mény már az el ső hir de tés meg je le né sétől ér vénye sít he tő. Egyéb eset ben  
csak ak kor, ha a meg ren de lő köl té se el ér te a megadott ér té ket. A ked vez mé nyek a hir de tés nél és a be hú zás nál kü lön  
szá mo landók, a kedvezmények ös  sze nem von ha tó ak.
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•  ADÓ SZAKLAP 
Az ADÓ az adózás gyakorlati kérdéseire összpontosító, havi rendszerességgel megjelenő folyóirat, mely 30 éve töretlenül 
az adózási és számviteli szakemberek egyik meghatározó információforrása.  

•  ADÓ-KÓDEX 
Az ADÓ-kódex az ADÓ szaklap testvérlapjaként működik immár 25 éve, annak tematikáját egészíti ki, egyrészt 
jogszabályokat tartalmazó lapszámokkal, másrészt nagyobb terjedelmet igénylő témákat feldolgozó valamint 
adóellenőrzés témájú lapszámaival.   

•  SZÁMVITELI TANÁCSADÓ 
A Számviteli tanácsadó célja, hogy gyakorlati tanácsokat adjon a könyvelőknek, könyvvizsgálóknak munkájuk során 
felmerülő problémáik megoldásához. A kiadványban mindig megjelenik egy nagyobb terjedelmű, részletes cikk,  
valamint tömör, összefoglaló írás az adott rovat témájához kapcsolódóan (Könyvvizsgálat, ellenőrzés; Nemzetközi 
számvitel; Jogi kitekintő; Példák és esettanulmányok; Havi bürokrata; Álláspont, Kontrolling).  

•  ÁFA-KALAUZ 
A havonta megjelenő kiadvány jól hasznosítható gyakorlati ismeretek és elengedhetetlen információkat nyújt  
a felmerülő áfaproblémák gyors megoldásához és a szakmai kérdések megválaszolásához.

TECHNIKAI ADATOK
•  Nyomás: ofszet / Kötészet: irkafűzés (esetenként kartonált)
•  Raszter borító: 70 (175 lpi) / Raszter belív: 60 (150 lpi)
•  Anyagleadás: elektronikus formában (pdf, tif, eps, jpg), 300 dpi

TERJESZTÉSI ADATOK

Adó szaklap
2650 példány

Adó-kódex
4500 példány

 Számviteli tanácsadó
950 példány

Áfa-kalauz
950 példány

Az Adó lapcsalád bemutatása

A LAPOK ÜTEMEZÉSE Az ADÓ és ADÓ-kódex lapoknál a leadási határidő déli 12 óra!

Adó szaklap Adó-kódex Számviteli tanácsadó Áfa-kalauz
Szám Leadás Megjelenés Szám Leadás Megjelenés Szám Leadás Megjelenés Szám Leadás Megjelenés

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
2022 január

 1–2. 12. 14. 12. 17.
 3. 01. 18. 01. 21.
 4. 02. 22. 02. 25.
 5. 03. 22. 03. 25.
 6. 04. 19. 04. 22.
 7. 05. 31. 06. 03.
 8–9. 06. 21. 06. 24.
   – –
 10. 08. 23. 08. 26.
 11. 09. 20. 09. 23.
 12–13. 10. 25. 10. 28.
 14. 11. 22. 11. 25.
 1–2. 12. 13. 12. 16.

 1. 12. 28. 01. 07.
 2–3. 02. 01. 02. 11.
 4. 03. 01. 03. 11.
 5. 04. 05. 04. 15.
 6. 05. 03. 05. 13.
 7. 05. 31. 06. 10.
 8. 06. 28. 07. 08.
   – –
 9. 08. 30. 09. 09.
 10. 09. 27. 10. 07.
 11–12. 11. 15. 11. 25.
 13–14. 11. 15. 11. 25.

 1. 01. 08. 01. 15.
 2. 02. 05. 02. 12.
 3. 03. 12. 03. 19.
 4. 04. 09. 04. 16.
 5. 05. 07. 05. 14.
 6. 06. 04. 06. 11.
 7–8. 07. 07. 07. 16.
   – –
 9. 09. 03. 09. 10.
 10. 10. 08. 10. 15.
 11. 11. 05. 11. 12.
 12. 12. 03. 12. 10.

 1. 01. 18. 01. 25.
 2. 02. 15. 02. 22.
 3. 02. 12. 03. 22.
 4. 04. 19. 04. 26.
 5. 05. 18. 05. 25.
 6. 06. 21. 06. 28.
 7–8. 07. 15. 07. 26.
   – –
 9. 09. 20. 09. 27.
 10. 10. 18. 10. 25.
 11. 11. 15. 11. 22.
 12. 12. 13. 12. 20.
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Az Adó / Adó-kódex hirdetési felületei és árai

Árak: 
150 000 Ft + áfa (190 500 Ft) n
110 000 Ft + áfa (139 700 Ft) n

1/8 FEKVŐ
méret: 
85,5x64 mm

Árak: 
295 000 Ft + áfa (374 650 Ft) n
240 000 Ft + áfa (304 800 Ft) n

1/3 FEKVŐ
méret: 
178x85 mm

Árak: 485 000 Ft + áfa (615 950 Ft) n

 410 000 Ft + áfa (520 700 Ft) n

JUNIOR PAGE
méret: 
178x170 mm

1/4 ÁLLÓ
méret: 
85,5x128 mm

Árak: 225 000 Ft + áfa (285 750 Ft) n

 185 000 Ft + áfa (234 950 Ft) n

Ára: 199 000 Ft + áfa (252 730 Ft)

KOCKA 
HIRDETÉS  
méret: 
45x45 mm

Ára: 288 000 Ft + áfa (365 760 Ft) 

CSÍK
méret: 
178x40 mm

6 db/lapszám

BEHÚZÁS

Behúzás ára: 40 Ft + 27% áfa/db (51 Ft/db)
Fóliázás költsége: 9 Ft + 27% áfa/db (12 Ft/db)
20 g felett a postaköltséget a hirdető fizeti.
Le adá si ha tár idő: a lap meg je le né se előtt 1 hét tel.

Árak: 
  900 000 Ft + áfa (1 143 000 Ft) B/IV.
  755 000 Ft + áfa (958 850 Ft) B/II–III.
1 110 000 Ft + áfa (1 409 700 Ft) 2/1 n

  640 000 Ft + áfa (812 800 Ft) 1/1 n

  495 000 Ft + áfa (628 650 Ft) 1/1 n

1/1
tükör: 178x254 mm
vágott: 210x297 mm
kifutó: 220x307 mm

2/1
vágott méret:  

420x297 mm

kifutó méret:  
430x307 mm

Árak: 475 000 Ft + áfa (603 250 Ft) n 
 325 000 Ft + áfa (412 750 Ft) n

1/2
fekvő tükör: 178x128 mm
fekvő kifutó: 215x157 mm
álló méret: 85,5x254 mm

A közölt árak 2021. december 31-ig érvényesek. Az áfa mértéke 27%.
A Számviteli tanácsadó és az ÁFA-kalauz lapszámok hirdetéseit illető kérdéseivel keresse kiadónkat a hirdetes-hu@wolterskluwer.com címen.

FELÁRAK

•  szö vegol da li elhelyezés 20%
•  spe ci á lis el he lye zés 10%
•  tech ni kai költ ség 10%

Hirdetési kedvezményekről és felárakról érdeklődjön a hirdetés-hu@wolterskluwer.com e-mail címen.

n színes  

n fekete-fehér
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Portálok, hírlevelek és mobil alkalmazások bemutatása 

Portáljaink
•  Ado.hu – www.ado.hu 

2018 nyarától megújult arculattal, változatlan színvonallal jelentkezik a Wolters Kluwer Hungary Kft. adózási 
szakportálja. A több mint 10 éves múltra visszatekintő szakportál az egyik leglátogatottabb és leginkább elismert 
műfajában, amelyhez a kiadó tudásbázisa, a szakmai együttműködő partnerekés a szerkesztőség munkája egyaránt 
hozzájárul. Az ado.hu integrálja a Kiadó adózással kapcsolatos online – jellemzően fizetős – szolgáltatásait.  
Az oldalon öt  rovatban kínálunk naprakész tartalmat: Adó, TB-Nyugdíj, Munkaügyek, Cégvilág, Számvitel.

•  Netjogtár – www.net.jogtar.hu 
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától. 
Szolgáltatásunk az adott napon hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza és a jogszabály hatályos időállapotán túl  
az azt közvetlenül követő időállapotát.

Hírleveleink
•    Adó Online hírlevél 

Az Ado.hu weboldal ingyenes szolgáltatása, amely több mint 20 000 feliratkozóval 
rendelkezik. Célcsoportja: önálló könyvelők, könyvelőcégek, adótanácsadó cégek,  
adótanácsadók-adószakértők, könyvvizsgálók, gazdasági felsővezetők  
és munkatársaik, bérszámfejtők-bérügyintézők, vállalatok gazdasági osztályai,  
továbbá az államigazgatás, a közszféra gazdasági szakemberei. 

•  További hírleveleink: 
Jogászvilág hírlevél • Munkajog hírlevél • Magyar Közlöny hírlevél • Hivatalos Értesítő hírlevél •  
Jogtár® hírlevél • EU hírlevél

Mobil alkalmazás
•    JogtárMobil 

A JogtárMobil segítségével bárhol, bármikor hozzáférést biztosítunk  
a szükséges joganyagokhoz. Az alkalmazás interneten keresztül,  
a kiadó szerverein végzi a kereséseket és a dokumentumok letöltését,  
így garantáltan a legfrissebb joganyagok és dokumentumok állnak  
rendelkezésre. Elérhető: iOS / Android 

26 330
hírlevél feliratkozó  
(2021. február)

35 250
letöltés / iOS  
(2021. február)

35 000
letöltés / Android  
(2021. február)
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Látogatottsági adatok  

Ado.hu
LÁTOGATÓINK

Net.jogtar.hu
LÁTOGATÓINK

13 600
feletti átlagos 
követő naponta

285 070
átlagos havi  
felhasználó

1 129 600
átlagos havi  
oldalletöltés

469 100
átlagos havi  
felhasználó

2 690 850
átlagos havi  
oldalletöltés

<   35+ korcsoportba tartozók
<   többségében nők
<    felsőfokú végzettséggel rendelkezők
<    elsősorban munkahelyről érik el, ami jellemzően  

300–499 foglalkoztatotti létszámmal rendelkező cég
<    felülreprezentáltak az egyéni vállalkozók is

<    pénzügyi és gazdasági területen dolgoznak

<   Esomar AB társadalmi státuszba tartoznak
<   az értékpapírral és ingatlannal rendelkezők száma  

jóval meghaladja a magyarországi átlagot 

<   saját és munkahelyi internetkapcsolattal rendelkeznek

<   30–39 korcsoportba tartoznak
<   többségében nők
<  felsőfokú végzettséggel rendelkeznek 

<   az oldal az átlagnál jobban célozza a pénzügyi-gazdasági, 
oktatás és kultúra, valamint a közigazgatás területén 
dolgozókat

<   Esomar AB célcsoportba tartoznak
<   diplomás szellemi foglakozásúak, vezetők, vállalkozók  

jóval felülreprezentáltabbak

<   szinte minden nap interneteznek és tv-t is néznek

A január minden évben kiemelt periódus az oldal látogatottságát tekintve, mivel ilyenkor keresik az érdeklődők leginkább 
az új, hatályba lépett jogszabályokat.
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Roadblock max. 
970x250 pixel

net.jogtar.hu

Online hirdetési lehetőségek és árak

A közölt árak egy alkalomra vonatkoznak és 2021. december 31-ig érvényesek! Az áfa mértéke 27%. 

Szuper banner
max. 970x250 pixel

ado.hu / net.jogtar.hu

Jobb oldali display 2.
max. 300 x 600 pixel

ado.hu / net.jogtar.hu

ado.hu / net.jogtar.hu

Szuper banner (fix)
max. 728x90 pixel

Jobb oldali display
max. 300 x 250 pixel

ado.hu / net.jogtar.hu

Roadblock banner
max. 640 x 360 pixel

ADO.HU DISPLAY FELÜLETEK (minden oldalon megjelenő)

Hirdetési felület Méret (pixel) Nettó ár (Ft/hét) Bruttó ár (Ft/hét)
Szuper banner max. 970 x 250 235 000 Ft 298 450 Ft
Szuper banner (fix) max. 728 x  90 235 000 Ft 298 450 Ft
Roadblock banner max. 640 x 360 195 000 Ft 247 650 Ft
Roadblock banner cikkben max. 640 x 360 195 000 Ft 247 650 Ft
Jobb oldali display max. 300 x 250 125 000 Ft 158 750 Ft
Jobb oldali display 2. max. 300 x 600 90 000 Ft 114 300 Ft

NET.JOGTAR.HU DISPLAY FELÜLETEK (minden oldalon megjelenő)

Hirdetési felület Méret (pixel) Nettó ár Bruttó ár
Időalapú szuper banner max. 970 x 250 355 000 Ft/hét 450 850 Ft/hét
Időalapú szuper banner fix max. 728 x  90 355 000 Ft/hét 450 850 Ft/hét
Kattintásalapú szuper banner max. 970 x 250        225 Ft/CT        285 Ft/CT
Kattintásalapú fix szuper banner max. 728 x  90        225 Ft/CT        285 Ft/CT
1. Roadblock banner zóna max. 970 x 250 185 000 Ft/hét 234 950 Ft/hét
2. Roadblock banner zóna max. 970 x 250 115 000 Ft/hét 146 050 Ft/hét

*Az oldal tartalmát megelőző, nagyméretű hirdetés. 
**A hirdetés félretolja az oldalt, helyet adva egy másik zónában futó, nagyobb méretű hirdetésnek.

 RICH MEDIA HIRDETÉSI MEGOLDÁSOK Minden esetben előzetes tartami egyeztetést igényelnek!

ÚJ HIRDETÉSI MEGOLDÁSOK

Megnevezés  Nettó ár Bruttó ár

Rovatszponzoráció  260 000 Ft 330 200 Ft
Online interjú szponzoráció  100 000 Ft 127 000 Ft
PR-cikk – 2 nap nyitóoldal, 1 nap topsztori megjelenéssel 250 000 Ft 317 500 Ft

ADÓ ONLINE HÍRLEVÉL FELÜLETEK (egyszeri megjelenés) 

Hirdetési felület Méret (pixel) Nettó ár Bruttó ár

Hirdetési szöveg  max. 200 
200 karakterig + link karakter 100 000 Ft 127 000 Ft
Plusz minden  max. összesen további  
megkezdett 50 karakter 500 karakter 50 000 Ft 63 500 Ft
Fejlécbanner max. 600 x 100 px 120 000 Ft 152 400 Ft Fejlécbanner

max. 600x100 pixel

HÍRLEVÉL

Hirdetési felület Méret (pixel) Nettó ár (Ft/hét) Bruttó ár (Ft/hét)

Interstitial banner* nyitó oldalon max. 728 x 550 px/8 mp 900 000 Ft 1 143 000 Ft
Side kick banner** max. 300 x 250 px-től 
nyitó oldalon megjelenő 728 x 550 px 450 000 Ft 571 500 Ft
Side kick banner** max. 300 x 250 px-től
rovat oldalon megjelenő 728 x 550 px 350 000 Ft 444 500 Ft

9
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ANYAGLEADÁS

Minden megjelenés előtt minimum 3 nappal, elektronikus formátumban. A bannerek jpg és html5 formátumúak lehetnek, 
méretük nem haladhatja meg a 160 kB-ot és a hirdetési időszak alatt bármikor díjmentesen cserélhetők.
Html5 banner mellé minden esetben kérünk ugyanakkora méretű, statikus verziót is. 

MOBIL HIRDETÉSI MEGOLDÁSOK 

JogtárMobil

A közölt árak egy alkalomra vonatkoznak és 2021. december 31-ig érvényesek! Az áfa mértéke 27%. 

HIRDETÉSI REFERENCIÁK

• Aegon • Allianz • Antenna Hungária • Atalanta • Auchan • AXA • BMW • Boehringer • Budapest Bank • Citibank • Cofidis • 
EBH • Ford • Fressnapf • HBO • Hotel Azúr • Hyundai • Invitel • KIA • Lindab • Meditop • Metlife • Metro • MOL •  
National Geographic Channel • Nissan • Novartis • OTP • Porsche Hungária • Procter&Gamble • Quaestor • Raiffeisen 
• Samsung • chilling Werbe • Stop Shop • Tchibo • Telenor • Tesco • Tunézia Online • Új Ház Zrt. • UniCredit • UPC • 
Vodafone • Wekerle • Wizz Air • XTB

Online hirdetési lehetőségek és árak

FACEBOOK 
CSOPORTOK

MunkajogI klub

3300 
(2021. február)

HR klub

5700
(2021. február)

Bérszámfejtők klubja

10 000 
(2021. február)

Könyvelők klubja

14 300 
(2021. február)

Hirdetési felület Méret Nettó ár (Ft/alkalom) Bruttó ár (Ft/alkalom)

kiemelt PR-cikk (pinned post) max. 1500 karakter    75 000 Ft  95 250 Ft
élő kerekasztal beszélgetés csoportonként  245 000 Ft 311 150 Ft

Hirdetési felület Méret (pixel) A két felület együttes ára (Ft/hét)

fejléc banner  728 x 90 px nettó bruttó
alsó sáv hirdetés 320 x 50 px 200 000 Ft 254 000 Ft
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Rendezvények szponzorálási lehetőségei

A rendezvényszponzorációs lehetőségeket illető kérdéseivel keresse kollégánkat a hirdetes-hu@wolterskluwer.com címen!

Képzéseinken, konferenciáinkon 30–500 főig változatos megjelenési módokon érheti el célcsoportját.

Alapcsomagjaink:

•  1 db molino/roll-up elhelyezése a konferencia helyszínén

•  szóróanyag elhelyezése a konferencia helyszínén

•  logó elhelyezése a konferencia leírását bemutató webes aloldalunkon

A csomag ára: 225 000 Ft + 27% áfa

ALAP

•  kitelepülési lehetőség (1 db asztal, 2 db szék, áramforrás)

•   1 db molino/roll-up elhelyezése a konferencia helyszínén

•   logó elhelyezése a konferencia leírását bemutató webes aloldalunkon

•   szóróanyag elhelyezése a konferencia helyszínén

A csomag ára: 375 000 Ft + 27% áfa

MÉDIUM

•  előadás-tartási lehetőség, előzetesen egyeztetett témában a rendezvény programjában 
feltüntetett időpontban

•  kiállítói hely biztosítása (1 db asztal, 2 db szék, áramforrás)
•  2 db molino/roll-up elhelyezése a konferencia helyszínén
•   logó elhelyezése a konferencia leírását bemutató webes aloldalunkon
•   hirdetési szöveg elhelyezése – max. 200 karakter HTML formátumban – aktuális 

Hírlevelünkben egy alkalommal, a rendezvényt megelőző egyeztetett időpontban
•  az Adó Online nyitó oldalán vagy bármely rovatoldalán, jobboldali display banner 

elhelyezést biztosítunk – max. 300x250 px – folyamatos megjelenéssel

A csomag ára: 655 000 Ft + 27% áfa

MAXIMUM

Konferenciáinkat és rendezvényeinket megtekintheti a shop.wolterskluwer.hu oldalon.
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Egyedi online rendezvényszponzorációs megoldások

Facebook csoportok – élő kerekasztal beszélgetés

HIRDETÉSI FELÜLET: Könyvelők Klubja, HR Klub, Bérszámfejtők Klubja Facebook csoportok

FORMÁTUM: WK moderátor jelenléte mellett tematikus (pl. transzferár tanácsadás, szoftverválasztás, stb.), 
szponzorált kerekasztalbeszélgetés megtartása

SZPONZORI ELEMEK: 
•    szakmai felszólalási lehetőség
•    a beszélgetés után egy szponzori kérdőív megosztása és 3 napon keresztül a hírfolyam tetején, 

közleményként történő rögzítése az adott csoportban
•    1 alkalmas rövidhír formátumú megjelenés az Adó Online hírlevélben

Nettó ár: 245 000 Ft/alkalom/csoport

Szakmai webinárium

HIRDETÉSI FELÜLET: tematikus, online MS Teams rendezvény

FORMÁTUM: WK moderátor jelenléte mellett tematikus (jogi és gazdasági tematikájú), szponzorált 
online rendezvény. Az élő jelenlét a résztvevők számára ingyenes, a vágott e-learning anyag már díjazás 
ellenében érhető el a Wolters Kluwer Hungary Kft. webshopján keresztül. Kölcsönösen egyeztetett 
témaválasztás mellett létszámgarancia minimum 30 résztvevőre.

SZPONZORI ELEMEK: 
•    szakmai előadás 45–90 percben
•    partner feltüntetése a rendezvény promóciójában, mint szakmai partner
•    az előadás írásos anyagának megjelenítése (témától függően) az www.ado.hu vagy a www.jogaszvilag.hu 

hasábjain

Nettó ár: 275 000 Ft

E-learning anyagokban elhelyezett fix hirdetések

HIRDETÉSI FELÜLET: nagyobb létszámú élő, vagy online rendezvények megvágott e-learning anyagaiban 
elhelyezett kép formátumú hirdetések, illetve textlink

FORMÁTUM: statikus banner 

SZPONZORI ELEMEK: 
•    banner feltüntetése a vágott anyag elején, illetve végén, kattintható formában
•    az anyag shop oldalán szponzori logó és link elhelyezése
•    partner feltüntetése a rendezvény promóciójában, mint szakmai partner

Nettó ár: 75 000 Ft/alkalom



Mert fontos, hogy jól döntsön!

A Wolters Kluwer Hungary Kft.  

hivatalos szállítója  

a Jogtár® termékcsaláddal

• a Köztársasági Elnöki Hivatalnak,
• az Ügyészségnek.

A Jogtár® termékcsalád az Országgyűlés 
által használt jogszabály-nyilvántartó 
rendszer.

Az Országos Bírósági 
Hivatal munkatársai is 
a Jogtárat használják. 

 
Wolters Kluwer Hungary Kft.
1117 Budapest 
Budafoki út 187–189. 
A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
info-hu@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com/hu-hu

Hirdetési lehetőségekről érdeklődjön  
a hirdetés-hu@wolterskluwer.com 
e-mail címen.


