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Tisztelt Partnerünk! 
 

 

 A tízedik Világítástechnikai Évkönyvünk megjelentetését tervezi a VTT.  

A Világítástechnikai Társaság jubileumi évkönyve méltó összegzése azoknak az értékes 

kutatási eredményeknek és legújabb fejlesztéseknek, amelyek kis országunk szellemi 

tulajdonát alkotják évszázados múltra visszatekintő szakmánk területén. 

Szerkesztési alapelvünk a szakszerű és hiteles tájékoztatás valamint a korrekt, szakértői 

véleményalkotás. 

Annak érdekében, hogy kiadványunk ezúttal is hasznos segítőtársa és érdekes olvasmánya 

legyen a szakmánk iránt érdeklődőknek, a szakma jeles hazai képviselőinek írásait gyűjtöttük 

össze a világítástechnika szűkebb és tágabb értelmű szakterületeiről. 

 

A Világítástechnikai Évkönyv tervezett megjelenése 2015. február. (LED Konferencia) 
 

Az évkönyv tematikája: 

 

A jubileumi évkönyv tematikája korunk igényeihez igazodva az energia-hatékony világítás 

témakörére épül, hiszen az utóbbi évek jelentős fejlesztései a vevői igényeket figyelembe 

véve a minél jobb hatásfokú, megfelelő vizuális komfortot biztosító és „okos” rendszerek 

irányába mutatnak. Emellett kiemelt figyelmet szentelünk a dekoratív világításoknak, 

valamint a világítástechnika „perifériális” területeinek, a nem funkcionális világításoknak is. 

A cikkek kiválasztásánál az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati alkalmazásoknak is 

igyekszünk hangsúlyt adni, és a szakemberek mellett a világítástechnika iránt érdeklődők 

számára is értékes tudást kínáló, színvonalas és korszerű kiadványt összeállítani.  

 

Az évkönyvet térítésmentesen megkapják: 

 

- társaságunk rendes tagjai és támogatóink, 

- a hirdetők. 

 

Az évkönyvet térítésmentesen megküldjük: 

 

- önkormányzatoknak, 

- szakirányú főiskoláknak, egyetemeknek, 

- tervezőknek, kivitelezőknek, beruházóknak, 

- villanyszerelési anyagok nagykereskedőinek, 

- Széchenyi Könyvtárnak, 

- sajtónak. 
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Hirdetési árak (nyomdakészen leadott anyagra vonatkoznak): 

 

Méret Árak (Ft) Térítésmentes 

példányszám 

Színes anyagok 

Külső B4-es borító 300 000,- 80 

Belső B2, B3 borító 250 000,- 50 

Belső 1/1 oldal 180 000,- 30 

Belső ½ oldal 120 000,- 20 

PR cikk oldalanként 60 000,- 15 
 

Hirdetési áraink a 27 % ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

 

A hirdetéshez szükséges anyagok, amennyiben nem nyomdakész filmet szolgáltatnak: 

- a szöveg Word fájlban, CD-n, vagy e-mailben, 

- a képeket jó minőségű (min. 300 dpi felbontású) jpg, tif, eps vagy pdf fájlban 

- egyéni vagy különleges kérés esetén annak részletes leírása vagy lay-out-ja. 

 

Nem nyomdakész anyagok esetén a hirdetés elkészítésének díja a hirdetés árának 10 %-a. 

 

Formátum: B/5, kifutó méret: 176x250 mm, vágott méret: 165x235 mm 

 

A Világítástechnikai Társaság fenntartja a jogot, hogy csak szakmai szempontból 

minősített hirdetést, illetve PR cikket jelentet meg az Évkönyvben! 

 

A hirdetések leadásának határideje: 2014. december 15. 

  

A hirdetés megrendelését az alábbi címre kérjük elküldeni: 

 

 MEE Világítástechnikai Társaság 

1042 Budapest, Árpád út 67. 

Telefon: 06 1 369 6631, 06 30/537 9897 

E-mail: vilagitasevkonyv@gmail.com 

 

Budapest, 2014. november 5.  

 

 

Köszönettel és üdvözlettel: 

 
Nagy János 

elnök 


