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MÉDIAAJÁNLAT
Tisztelt Leendő Megrendelőnk!

Budakeszi, 2018. január 8.

A Buda környéki Iránytű ingyenes színes regionális közéleti hírmagazin, amely havonta jelenik meg a
teljes budakeszi járásban: Budakeszi, Biatorbágy, Budaörs, Budajenő, Herceghalom, Nagykovácsi,
Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék településeken terjesztjük saját terjesztői
hálózatunkkal.
A Buda környéki Iránytűben megjelentetett hirdetésével Ön egyszerre 12 TELEPÜLÉSEN lehet jelen.
Kínálatunkból az ingyenestől a százezres hirdetésig az igényeinek és pénztárcájának legmegfelelőbb
megoldást választhatja.
A nyomtatott havi lap színes hirdetési tarifái
(hátsó B4 és belső borító B2, B3, négy színes belív):
1/1 oldal (180x243) 129.000,- Ft + Áfa
1/2 oldal (180x120) 69.000,- Ft + Áfa
1/4 oldal (88x120) 39.000,- Ft + Áfa
1/8 oldal (88x58) 24.000,- Ft + Áfa
1/16 oldal (88x27) 15.000,- Ft + Áfa

fekete-fehér hirdetési tarifái
(a belső oldalak)
1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
1/16 oldal

39.000,- Ft + Áfa
24.000,- Ft + Áfa
15.000,- Ft + Áfa
10.000,- Ft + Áfa
6.000,- Ft + Áfa

A B4 oldalon (hátsó borító) a hirdetések 20%, a B2 és a B3 oldalon (kifutó) 10% felárasak.
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 1180,- Ft + áfa, azaz 1500 Ft. Kiemelt apróhirdetés 15 szóig 2755 Ft
+ áfa, azaz 3500 Ft. Az állást kínáló apróhirdetések ingyenesek.
Lapzárta: minden hónap 2. péntekén 12 óra. Megjelenés minden hónap 3. péntekén.
Honlapunkon (www.budakornyekiiranytu.hu) a hirdetési lehetőségek (bannerek) a következők:
- fix banner (nyitó oldal, tetszőleges méret)
50 000 Ft + áfa / hó
- fix banner (728 x 90 pixel, a fejléc alatt)
24 000 Ft + áfa / hó
- fix banner (468 x 60 pixel, az első cikk felett)
15 000 Ft + áfa / hó
- rotáló banner (728 x 90 pixel, a fejléc alatt)
8.000 Ft + áfa / hó
- rotáló banner (468 x 60 pixel, az első cikk felett)
5.000 Ft + áfa / hó
A honlapra szánt hirdetési anyagot lehetőség szerint készen kérjük jpg vagy Flash formátumban.
Hirdetési kedvezmények
− hat havi fekete-fehér hirdetés megrendelése esetén 5%, egész éves megrendelés (12 alkalom)
esetén 10% kedvezmény
− hat havi színes hirdetés megrendelése esetén 10% kedvezmény vagy ingyenes megjelenés a
honlapon a 468 x 60 pixeles felületen
− egész éves színes megrendelés (12 alkalom) esetén 20% kedvezmény vagy ingyenes
megjelenés a honlapon a 728 x 90 pixeles felületen.
Visszajelzését várva üdvözlettel
Koós Hutás Katalin főszerkesztő
+36-30-922-6418

