térségi kis kapocs
Ingyenes információs és hirdetési havilap

Megjelenik: 10.000 példányban
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Perkáta > Rácalmás > Ráckeresztúr > Seregélyes > Sinatelep > Szabadegyháza > Zichyújfalu
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Címlapon:

Hirdetési méretek

1/1 oldal
132 mm x 167 mm
A címlapon csak egész oldal értékesíthető!
1/2 oldal fekvő

Belíveken, belső- és hátsó borítón:
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1/1 oldal
132 mm x 187 mm
3/4 oldal
132 mm x 139,5 mm
1/2 oldal fekvő
132 mm x 92,5 mm
1/2 oldal álló
65 mm x 187 mm
1/4 oldal fekvő
132 mm x
45 mm
1/4 oldal álló
65 mm x 92,5 mm
1/8 oldal
65 mm x
45 mm
A hátsó borítón csak egész vagy
fél oldal értékesíthető!

1/1 oldal

1/8 oldal
1/4 oldal
álló

1/4 oldal
fekvő

Hirdetési áraink
Belívek
1/1 oldal
3/4 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal

43 000 Ft
34 000 Ft
27 000 Ft
16 000 Ft
9 000 Ft

Címlap:
52 000 Ft
Hátsó borító:
1/1: 46 000 Ft
1/2: 32 000 Ft

Keretes apróhirdetés vállalkozóknak: 4 000 Ft
Lakossági apróhirdetés (180 leütésig): 800 Ft
A feltüntetett árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!

A megrendelő által meghatározott helyen
történő megjelenés:
listaár + 10%
Előfizetői kedvezményekről
érdeklődjön
Boka Erika főszerkesztőnél:
Tel: 06 20 544 7555,
06 25 225 234
E-mail: kapocs@kiskapocs.hu

Amit a hirdetési anyagok leadásáról tudni kell
Ha a hirdetést a Megrendelő készíti el, úgy az alábbi fájlokat tudjuk fogadni: képfájlok (tiff, jpeg), grafikai programok
fájljai (psd, ai, cdr stb.) Kész anyagot nem fogadunk szöveges fájlból (pl. doc, docx, rtf stb.), ezeket az anyagokat
kéziratként kezeljük! Megkérjük megrendelőinket, hogy Word dokumentumban KÉPET ne küldjenek, a képet vagy
képfájlként, vagy papír alapú fotóként mellékeljék! A Wordben adott kép minőségéért felelősséget nem tudunk
vállalni.
A leadott képfájloknál az elérhető legjobb minőségre törekedjenek, a képek valós méreten készüljenek. A monitorra
és/vagy webre optimalizált (72 dpi, 96 dpi) képekből nyomdai minőség nem készíthető!
Ha kéziratot kapunk a hirdetésről, úgy figyeljenek arra, hogy az olvasható és egyértelmű legyen! Papír alapú kép
átadásakor a papírkép ne legyen sérült, homályos, a szöveges anyagban lehetőleg kerüljék a javítást, vagy javítás
esetén egyértelműen végezzék azt.
Kiadványunk full color, négyszínes nyomással jelenik meg, ennek megfelelőn a nyomdakész anyagot CMYK
színrendszerben kérjük biztosítani.
Kéziratot nem őrzünk és nem küldünk vissza!

