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Egyedülálló médiacentrum
A MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. mára olyan médiaközponttá vált, mely méltó Miskolchoz, 

az észak-keleti régió dinamikusan fejlődő nagyvárosához, ezzel együtt országosan is vezető szerepet tölt be a 
helyben és regionálisan működő médiavállalatok között. A társaság tevékenységi körei mára igen széles palet-
tán nyújtanak lehetőségeket az online és offline kommunikáció területein is. 

A Miskolc Televízió az ország legnézettebb helyi te-
levíziója. Adásrendjébe a naponta friss hírekkel jelent-
kező híradó mellett számos tematikus magazinműsor 
kerül. Minden korosztály megtalálhatja az érdeklődési 
körének leginkább megfelelő tartalmat, valamint a vá-
ros és környékének híreiről, programjairól is tájékozód-
hat. A televízió munkatársai nagy energiát és figyelmet 
fordítanak arra is, hogy szakmai munkájuk megfeleljen 
a nézők igényeinek úgy a látvány, mint a műsorok te-
kintetében.

Miskolcon és közvetlen vonzáskörzetében, 75 ezer 
példányban hetente szombatonként jelenik meg a Mis-
kolci Napló, mely a nyomtatott helyi sajtótermékek kö-
zül hetilapként egyedülálló módon, ingyenesen jut el az 
olvasók postaládáiba. Az újság a hét legfontosabb ese-
ményeiről tudósít, de találhatóak benne programaján-
lók, publicisztikák és szórakoztató tartalmak is. A lap 
összeállítása a társaság székhelyén működő grafikai stú-
dióban zajlik a felelős szerkesztő közvetlen, személyes 
irányítása mellett.

A minap.hu hírportál látogatói színes és gazdag tar-
talommal, a hírekhez kapcsolódó fotógalériákkal, vide-
ókkal találkozhatnak. A szerkesztőség munkatársai arra 
törekednek, hogy a legfontosabb helyi hírek elsőként a 
miskolci portálon jelenjenek meg. A weboldal fejlesztése 
az online trendek folyamatos elemzése mellett szükséges. 
Éppen ezért a társaság azon dolgozik, hogy a felhaszná-
lók számára jól ismert arculati elemek megtartása mel-
lett az igényeknek megfelelő szerkezetet hozzon létre, és 
olyan hírportált üzemeltessen, melynek kezelése egysze-
rű, ugyanakkor modern és informatív is.

A MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. 
üzemelteti a Miskolc frekventált pontjain található LED 
óriáskivetítőket is, melyek napi frissítésű, helyben gyár-
tott, informatív tartalmakat sugároznak, ugyanakkor sok 
esetben egyedi rendezvények alapjául is szolgálnak, illet-
ve támogatják azok megjelenését. Segítségükkel például 
sportesemények közösségi kivetítésére, de akár egy-egy 
rendezvényhez kapcsolódó online tartalmak, képek, vi-
deók megjelenítésére is lehetőség van.

TERMÉKPALETTÁNKON SZEREPELNEK:

Miskolc Televízió l Miskolci Napló hetilap
Minap.hu hírportál l LED kivetítő l Járműreklám



Miskolc Televízió
A MIKOM Nonprofit Kft. Borsod megye meghatározó 

médiavállalataként jelenleg négy médiumban, köztük a 
Miskolc Televízióban kínál széles körű kommunikációs 
szolgáltatásokat. A Miskolc Televízió 1985-ben jött létre, 
és közel 3 évtizedes működése során mind tartalmilag, 
mind arculatilag több alkalommal megújult. Jelenleg 
csaknem 40 fős, operatőrökből, szerkesztő-riporterek-
ből, vágókból és technikai munkatársakból álló szakmai 
stáb dolgozik mindennap azért, hogy a televízió műsora 
eljusson a nézőkhöz.

A legnézettebb műsorszám kétségkívül a naponta je-
lentkező Miskolc Ma híradó és a Miskolci Napló közéleti 
magazin, de nagy népszerűségnek örvend a Promenád 
kulturális magazin és a Sportpercek is. Fentieken túl 
számos más tematikus műsorral várjuk tévénézőinket, 
többek között politikai, egészségügyi, autós és vallási 
magazinokkal. A Miskolc Televízió adása Miskolcon és 
30 km-es körzetében fogható immár digitális minőség-

ben, IPTV csomagban is. Vételkörzeti lakosság: min. 300 
ezer fő.

Néhány vételkörzeti település: Miskolc, Alacska, 
Alsódobsza, Alsóvadász, Alsózsolca, Arnót, Aszaló, 
Bánhorváti, Borsodszirák, Csobád, Dédestapolcsány, 
Emőd, Felsődobsza, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Fel-
sőzsolca, Gesztely, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernád-
kak, Hernádkércs, Hernádnémeti, Hernádszentandrás, 
Ináncs, Izsófalva, Kazincbarcika, Kázsmárk, Kiskinizs, 
Kondó, Kurityán, Léh, Megyaszó, Múcsony, Nagybarca, 
Nagykinizs, Nyékládháza, Onga, Ormosbánya, Parasz-
nya, Pere, Radostyán, Rásonysápberencs, Rudolftelep, 
Sajóecseg, Sajóivánka, Sajókápolna, Sajókaza, Sajóke-
resztúr, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajósenye, Sajószent-
péter, Sajóvámos, Sajóvelezd, Szendrő, Szentistvánbaksa, 
Szikszó, Szirmabesenyő, Szuhakálló, Szuhogy, Újcsaná-
los, Vadna, Varbó, Zubogy, stb.

Részletes listaárainkat igény esetén biztosítjuk. 

Televíziós szolgáltatásaink:
képújsághirdetés l reklámfilmforgatás l reklámspotsugárzás
programajánló l PR-film készítése l magazinműsor forgatása

stúdióbeszélgetés l referenciafilm l műsortámogatás



Miskolci Napló hetilap
A Miskolci Napló egy 2004. óta kiadott színes, közéleti, 

családi hetilap, mely Miskolcon és környékén 12 oldalon, 75 
ezer példányban jelenik meg ingyenesen. (Egy átlagos he-
lyi napilap kb. 25 ezer példányban terül. Forrás: MATESZ.) 

Terjesztőink az újságot a postaládákba dobják minden 
szombaton. Nyomdai előállítása ofszet rotációs eljárással 
történik 45 g-os újságpapírra, formátuma meghaladja az 
A/3-as méretet.

Formátum: Szélesség: Magasság: Nettó ár:

1/50 43 43 17 000 Ft

1/75 43 68 25 500 Ft

1/100 43 94 34 000 Ft

2/50 90 43 34 000 Ft

2/75 90 68 51 000 Ft

2/100 90 94 68 000 Ft

2/150 90 139 102 000 Ft

3/50 137 43 51 000 Ft

3/75 137 68 76 500 Ft

3/100 137 91 102 000 Ft

3/150 137 139 153 000 Ft

3/200 137 191 204 000 Ft

4/100 184 94 136 000 Ft

4/150 184 139 204 000 Ft

4/200 184 191 272 000 Ft

4/300 184 289 408 000 Ft

6/100 278 94 204 000 Ft

6/150 278 139 306 000 Ft

6/200 278 191 408 000 Ft

6/400 278 387 816 000 Ft

Kérje kedvezményes egyedi csomagajánlatunkat!

MINAP.hu hírportál
Hírportálunk, a minap.hu letisztult arculattal, interaktív 

multimédiás tartalommal várja látogatóit.
Az online adás mellett a honlap archívumában visszanéz-

hető a Miskolc TV minden korábbi műsora, és a MiNap 

számai is elérhetőek. Márciustól teljesen megújult arculattal 
jelenünk meg. 

A grafikai szerkesztés minden termékünknél díjmentes!


