
 

 

 
 

 
Hirdetési ajánlat 

 
 
A Magyar Versmondók Egyesülete nemzetközi ernyőszervezet, amely a hazai 
tagegyesületeken és partnerein, valamint a környező országokon felül a 
tengeren túl is számos társszervezettel rendelkezik. 
 
Az MVE az alábbi felületeket biztosítja hirdetőinek, amelynek elemeit 
önállóan és csomagban is igénybe vehetik (utóbbi esetben egyedi ajánlatként): 
 

1. csomag: megjelenés a Versmondó folyóiratban 
2. csomag: megjelenés a Versmondók internetes oldalain 
3. csomag: név és logóhasználat eseményplakátokon 
4. csomag: név és logóhasználat a Versmondók Könyvtárában 
5. csomag: együttes megjelenés valamennyi felületen 

 
 

1. csomag: versmondó folyóirat 
 
jelleg: irodalmi folyóirat 
megjelenés: negyedévente 
felelős kiadó: az egyesület elnöke 
Internet cím: www.versmondo.hu 
 
A versmondó című kéthavonta, 1500 példányban megjelenő folyóirat olyan szakmai lap, 
amely az információk áramoltatásán, a tájékoztatáson túl hasznos ismereteket nyújt az 
olvasóknak, az egyesület tagságának és az érdeklődőknek. A különböző események 
elemzésével, értékelésével - a lap hasábjain keresztül - orientáljuk és segítjük olvasóinkat.  
Az újságnak - az egyesület tagságán kívül – jelentős számú könyvtár, iskola is előfizetője, 
így hatóköre sokkal szélesebb, mint csupán az egyesület, és környezete. 1997 augusztusától 
lapunk az Interneten is olvasható, ami további olvasói létszámemelkedést jelent. 
Fejlesztéséről folyamatosan gondoskodunk. 
Újságunk viszonylag rövid idő alatt komoly szakmai tekintélyt vívott ki magának, rangos, a 
versmondás elméletével foglalkozó szakember, valamint irodalomtörténészek, írók, költők 
csatlakoztak lapunkhoz, támogatva annak szellemiségét és elismerve szakmai színvonalát. 
A rovatokra tagolt lap átfogóan foglalkozik a versmondás egészével, a verselemzéstől a vers 
megszólaltatásáig bezárólag. Rendszeresen közlünk kritikákat versmondó eseményekről, 
versenyekről, fesztiválokról, de hírt adunk a különböző műhelyek fontos feladatairól is. 
Irodalom-népszerűsítő és orientáló szerepe sem lebecsülendő, mert rendszeresen közlünk, 
olyan irodalmi értékeket, vagy ritkaságokat, amelyek fontosak a magyar irodalmi életben. 
Az újság, szellemi-kapocs- szerepet is betölt a határainkon kívül élő és versmondással 
foglalkozó magyarság körében, hiszen lapunk révén fontos információhoz és orientáló 
elemzéshez, szakcikkhez jutnak. 



 

 

2. csomag: megjelenés a Versmondók internetes oldalain 
 
A Magyar Versmondók Egyesülete jelenleg 4 elektronikus portált üzemeltet, 
amelyek együttes látogatottsága 2003. június óta több mint 100 ezer fő! 
 
www.vers.hu  
www.versfesztival.hu 
www.versradio.hu  
www.versmondo.hu 
www.c3.hu/~vers 
 
  
 
www.vers.hu  
 
 

A vers.hu, a „Vers Oldala” az MVE átfogó 
versportálja, amely a költészet és az előadóművészet 
állandóan frissülő otthonává vált (korábban a 
honlap tartalma a versmondo.hu honlapon volt 
elérhető). A friss művészeti hírek mellett az 
ernyőszervezet tagegyesületeit, műhelyeket, 
előadóművészi köröket sorakoztat fel, s emellett 
pályázatokat, versenyfelhívásokat, publicisztikákat 
is közzé tesz. 

Hirdetésének megjelentetésére html alapú álló vagy mozgó bannerként is lehetőség van, de 
elhelyezheti honlapjának címét linkgyűjteményünkben is. 

 
www.versfesztival.hu 

 

 a Kaleidoszkóp VersFesztivál 
honlapja 
 
A Kaleidoszkóp VersFesztivál olyan, az 
országban és Közép-Európában egyedülálló 
rendezvény, amely ötvözi a színház- és 
előadóművészetet, a prózairodalmat és a 

költészetet. Jellegzetessége, hogy az egyhetes verseny és találkozó keretében minden létező 
verses adaptáció megjelenik a színpadon: egyetemista és főiskolás pályakezdő írók és költők 
tehetségkutató írói pályázatán, pódiumi estek fesztiválján, monológok és performance-ok, 
valamint megzenésített versek és népköltészeti alkotások versenyén, valamint író-
versmondó-találkozókon. A kortárs költészet felkarolása mellett cél a magyar irodalom 
gyökereinek felkutatása és népszerűsítése. Határon innen és túlról, versmondók, színészek, 
előadóművészek, írók és költők közreműködésével. A Kaleidoszkóp VersFesztivált 1998-ban 
indította útjára az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesület és a Magyar 
Versmondók Egyesülete, hagyományteremtő céllal. Az azóta valódi művészeti fesztivállá 
duzzadt eseménysorozathoz csatlakozott az újonnan megalakult tagszervezet, a Budapesti és 
Közép-magyarországi Versmondók Egyesülete.  
A VersFesztivál valódi helyszínei: Miskolci Nemzeti Színház, Merlin Színház Budapest 
Virtuális non-stop helyszín: www.versfesztival.hu 
 
 

http://www.vers.hu/
http://www.versfesztival.hu/
http://www.versradio.hu/
http://www.versmondo.hu/
http://www.c3.hu/~vers
http://www.vers.hu/
http://www.versfesztival.hu/
http://www.versmondo.hu/


 

 

 

www.versradio.hu  
 

a Versrádió honlapja 
 
A Magyar Versmondók Egyesülete 
hosszas előkészítő munka után, 2006. 
április 8-án, a Költészet Napja 
alkalmából, a nyilvánosság előtt 
indította el Magyarország első, 
tematikus interaktív versrádióját. 

Az új honlap látogatottsága néhány nap alatt több ezresre nőtt. Az oldalon a látogató dönti 
el, mely szerző művét, mely előadót hallgatja meg. A rádió site-ján a versrendezvények 
legjobb előadói, a folyóirat-bemutatókon elhangzó művek, a Kaleidoszkóp VersFesztivál 
előadásai, írók és költők saját interpretációi, valamint a Magyar Versmondók Egyesülete 
hivatásos és pályakezdő művészei hallhatók majd. Emellett a versrádión újraindul a Duna 
Televízióban korábban nagy sikerrel futott Kalliopé dalnokai c. versműsor, hallható és 
olvasható lesz interjú a saját és a társszervezetek művészeivel. 
 
 

www.versmondo.hu  
a Versmondó folyóirat elektronikus 
változata 
 
A Versmondó honlapján a vers.hu portálnál 
ismertetett feltételeket biztosítjuk hirdetőinknek.  

 
 

 
www.c3.hu/~vers 
 
 

A Magyar Versmondók Egyesületének linkportálja, amely a szervezet valamennyi 
honlapjának linkjét, valamint a támogatók és a partnerek oldalainak elérhetőségét 
tartalmazza. Erre a honlapra térítésmentesen és automatikusan rákerül valamennyi 
szerződéses partnerünk. (A honlap öt éve üzemel.) 
 
 

3. csomag: Név és logóhasználat eseményplakátokon és 
szórólapokon 
 
A Magyar Versmondók Egyesülete évente 20-25 költészeti-versmondó esemény szervezője, 
házigazdája, és további mintegy 50-60 rendezvény támogatója vagy partnere. Ezek között a 
legnagyobb a Kaleidoszkóp VersFesztivál a maga több száz fős résztvevőjével és 
közönségével. Társadalmi célú reklámokban, plakátokon, szórólapokon, tacepaokon 
egyaránt hirdetjük a programsorozatot, ahogyan azt nagyobb eseményeken (Költészetnapi 
VersGála, Bajai Versművészeti Szeminárium, Regösök Húrján, Radnóti Költészeti 
Biennále, Latinovits versmondó verseny, Illyés verseny, Örök Pódiumon, József Attila 
országos vers, énekelt vers és prózamondó verseny, stb.) tesszük. Plakátjaink száma az 
egyes rendezvények esetében 500-1000 db, a szórólapoké 5 és 10 ezer közötti, de lehetőség 
van az egyesületet népszerűsítő tacepao alsó negyedén a támogatói részben is logó vagy név 
feltüntetésére. 

 

http://www.versradio.hu/
http://www.versmondo.hu/
http://www.c3.hu/~vers


 

 

4. csomag: megjelenés a Versmondók Könyvtárában 
 
A Magyar Versmondók Egyesületének saját alapítású és kiadású könyvsorozata, amely 
hasznos segédanyagként szolgál a vers- és prózamondó versenyekre, találkozókra, pódiumi 
estekre és egyéb fellépésekre történő felkészüléshez. Olyan szövegeket tartalmaznak, 
amelyek iránymutatóul szolgálnak a mondhatósághoz, magához a versmondáshoz; vagy 
olyan publicisztikát, esszéket, tanulmányokat közölnek, amelyek az előadóművészet és a 
társművészeti ágak, a média, vagy pusztán a pódiumművészet hatásait, határait, szakmai 
kritériumait és a társadalomra gyakorolt hatásukat vizsgálják, közérdeklődésre számot 
tartó módon. A Versmondók Könyvtára könyvsorozat, amelynek tagjai időszaki 
megjelenésűek, egyenkénti 2-3 ezer példányszámmal rendelkeznek. 
 
Lehetőség van a könyvsorozatban logo és névelhelyezésre. 
 
 

5. csomag: az első 4 csomagban felsorolt elemek összessége.  

KÜL  

A hirdetések díja: (Ft/megjelenés) 
 
 

1. csomag: megjelenés a Versmondó folyóiratban 
 

Megjelenés az impresszum mellett támogatóként:  25,000,-Ft / alkalom 
Megjelenés PR-interjúban:      40,000,-Ft / alkalom 
Megjelenés a lapban féloldalas terjedelemben:   60,000,-Ft / alkalom 
Megjelenés a lapban egész oldalas terjedelemben:  90,000,-Ft / alkalom 
 
Többszöri megjelenés vagy éves keretszerződés esetén egyedi árakat alkalmazunk. 

 
 

2. csomag: megjelenés az MVE internetes oldalain 
 
Link elhelyezése a linktárban fél éves időtartamban 
 
a vers.hu oldalon:       40,000,-Ft 
a versfesztival.hu portálon:      30,000,-Ft 
a versmondo.hu oldalon:      20,000,-Ft 
a versrádió oldalán:       30,000,-Ft 
 
Álló banner elhelyezése főoldalon fél éves időtartamban 
 
a vers.hu oldalon:       80,000,-Ft 
a versfesztival.hu portálon:      60,000,-Ft 
a versmondo.hu oldalon:      40,000,-Ft 
a versrádió oldalán:       60,000,-Ft 
 
Mozgó banner elhelyezése főoldalon fél éves időtartamban 
 
a vers.hu oldalon:       90,000,-Ft 
a versfesztival.hu portálon:      70,000,-Ft 
a versmondo.hu oldalon:      50,000,-Ft 
a versrádió oldalán:       70,000,-Ft 



 

 

 
Link elhelyezése a linktárban egyéves időtartamban 
 
a vers.hu oldalon:       60,000,-Ft 
a versfesztival.hu portálon:      45,000,-Ft 
a versmondo.hu oldalon:      30,000,-Ft 
a versrádió oldalán:       45,000,-Ft 
 
 
Álló banner elhelyezése főoldalon egyéves időtartamban 
 
a vers.hu oldalon:       110,000,-Ft 
a versfesztival.hu portálon:        90,000,-Ft 
a versmondo.hu oldalon:        70,000,-Ft 
a versrádió oldalán:         90,000,-Ft 
 
 
Mozgó banner elhelyezése főoldalon egyéves időtartamban 
 
a vers.hu oldalon:       150,000,-Ft 
a versfesztival.hu portálon:      120,000,-Ft 
a versmondo.hu oldalon:        90,000,-Ft 
a versrádió oldalán:       120,000,-Ft 
 
Több weboldalon egyszerre történő megjelenés esetén egyedi árakkal számolunk! 
 
 

3. csomag: név és logóhasználat eseményplakátokon 
 
Megjelenés egy eseményen 
 
plakátokon és szórólapokon:       90,000,-Ft 
tacepaon, plakátokon és szórólapokon:    180,000,-Ft 
 
 
Megjelenés valamennyi eseményen egyéves időtartamban 
 
plakátokon és szórólapokon:     400,000,-Ft 
tacepaon, plakátokon és szórólapokon:    800,000,-Ft 
 
  

4. csomag: név és logóhasználat a Versmondók Könyvtárában 
 
Egyszeri megjelenés esetén:     150,000,-Ft 
Valamennyi kiadványban egy éves időtartamban:  450,000,-Ft 
 
 

5. csomag: együttes megjelenés valamennyi felületen 
 
féléves időtartamban      1490,000,-Ft 
egyéves időtartamban      1900,000,-Ft 
 
 
Az árak bruttó árak. 



 

 

A szokásos felületektől eltérő, kreatív (személyre szabott) hirdetések 
kialakításában is szívesen állunk rendelkezésükre. 

 
Partneri keretszerződések esetén az MVE egyedi megállapodásokat folytat. 

A Magyar Versmondók Egyesülete közhasznú szervezet, ezért hirdetői, partnerei, 
támogatói a támogatás 90%-át leírhatják adójukból! 

 
Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák. 

Hirdetői, megrendelői kérésre részletes statisztikát küldünk felületeink látogatottságáról. 
 

Információ: 

Szennik Évi kommunikációs alelnöke 
+36(20)512-8004 

 

e-mail: 

marketing@vers.hu 

 

Hirdessen a Vers Oldalain, a Versmondók rendezvényein! 

 
Keressen bennünket, 

érdeklődjön és jelezze, ha Ön, vagy környezetében bárki 
Támogatná legnépszerűbb rendezvényeinket, fesztiváljainkat! 

Internetes honlapjainkon, számos kiadványban és folyóiratban, 
hirdetéseinkben és plakátjainkon foglalhatja el méltó helyét, 

évente több száz megjelenést biztosítva idehaza és határainkon túl! 
 

Adószám: 18047352-1-41 
Magyar Versmondók Egyesülete 

Székhely: 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
Levélcím: 1074 Budapest, Huszár u. 8. 

Számlaszám: OTP Bank Rt. 11708001-20366591 
 

mert 
 

A dolgok változnak. A vers örök. 
 

Magyar Versmondók Egyesülete 
 
 
 

 
 

 

mailto:marketing@vers.hu

