
I. Miért érdemes a Gazdagrét Újság felületén hirdetni?
■  ■ Mert Gazdagrét lakossága egy kisebb városéval felér, és ez a lap kifejezetten nekik szól.
■  ■ Mert az újságot Gazdagréten postaládákban terjesztjük, így a lehető legkevesebb számban kerül a kukákba. 
■  ■ Mert a célközönségnek nincs ezen kívül saját, kifejezetten a Gazdagrétieknek szóló, közérdekű információkkal  

teli sajtóterméke.

II. Hány embert lehet elérni?
A   újság 6 000 példányban jelenik meg.

III. Milyen felületekben lehet gondolkodni?
■  ■ Fizetett pr-cikk.
■  ■ Keretes újsághirdetés.
■  ■ Apróhirdetés az újságban. 

IV. A Gazdagrét Újság 2020-as tervezett megjelenései

LAPSZÁM HIVATALOS
MEGJELENÉS

MEGRENDELÉSI
HATÁRIDŐ

TÉNYLEGES
ANYAGLEADÁS

G 1 2020. december 1. 2020. november 9. 2020. november 16.
G 2 2020. január 2. 2020. december 11. 2020. december 18.
G 3 2020. február 1. 2020. január 11. 2020. január 18.
G 4 2020. március 1. 2020. február 8. 2020. február 15.
G 5 2020. április 1. 2020. március 10. 2020. március 17.

V. Kedvezmények
Öt lapszámban való megjelenés esetén, a 6. lapszámban  
való megjelenést díjmentesen biztosítjuk. Amennyiben nem egyforma  
méretű megjelenéseket kérnek az első 5 számban, abban az esetben,  
az addig kért legkisebb méretet adjuk díjmentesen a 6. hónapban.

VI. Kupon
A kiadványban lehetőség van kupon elhelyezésére,  

melynek ára 10 000 Ft + áfa/megjelenés. 
Kuponméret: 66x43 mm

A lAp,  Ami  jár neked ■ ■ A  mi  újságunk ■ ■ A  te lApod ■ ■ közösségünk lApjA ■  ■  gkH
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VII. Gazdagrét Újság hirdetési feltételei:
Hirdetési méretek:
 
        
    

 1/1 oldal  1/2 oldal fekvő 1/2 oldal álló 
 40 000 Ft + Áfa 25 000 Ft + Áfa 25 000 Ft + Áfa  
 vágott méret: 148x210 mm vágott: 148x105,5 mm vágott: 71x210 mm
 kifutós méret: 158x220 mm kifutós: 158x115,5 mm kifutós: 80x220 mm 
 

      
 

 

 

 1/4 oldal álló 1/6 oldal álló 1/6 oldal szalag 
 15 000 Ft + Áfa 12 000 Ft + Áfa 12 000 Ft + Áfa 
 vágott: 71x105,5 mm vágott: 71 x 68 mm vágott: 148 x 34 mm
 kifutós: 81x115,5 mm kifutós: 81x78 mm kifutós: 158x44 mm

Leadás formája:
A hirdetéseket az alábbi formában tudjuk elfogadni:
Minden esetben 300 dpi felbontással, vágójelek és egyéb nyomdai jelek nélkül
vektoros rajzolóprogramokból (Illustrator, CorelDraw, stb.): PDF (Press Quality), TIF;
kiadványszerkesztő programokból (InDesign, stb.): PDF (Press Quality);
képszerkesztő programokból (Photoshop, Photostyler, stb.): TIF (LZW tömörítéssel), JPG (nem progresszív)

Nem kész hirdetések leadása esetén a kiadó által megbízott nyomdai előkészítőben a hirdetéseket a megrendelt hirdetés listaárának 15%-áért 
készítik el. Az ehhez szükséges szöveges és képi anyagokat, az elkészítésre vonatkozó egyértelmű kéréseket ugyancsak e-mailen kérjük. 
A hirdetés elkészítését közvetlenül kell megrendelni és úgy is kell fizetni, külön számla ellenében. Szövegek, fotók leadásakor a szövegeket 
word formátumban e-mailen, a fotókat pedig eredeti formában, nyomdai feldolgozásra alkalmas felbontásban (300 dpi) és méretben 
(minimum 500 kB), képfájlban fogadjuk.

Felelős szerkesztő: Tóthné Vonsik Vivien ■ ■ Szerkesztőség: 1118. Budapest, Törökugrató utca 9.  
■ ■ Telefon: 06/1 246 5253 ■ ■ email: gazdagret.ujsag@ujbuda.hu■ ■ Kiadja: KözPont Újbudai Kulturális Kft. ■ ■  
Megjelenik: 6000 példányban ■ ■ Terjeszti a GKH ■ ■ Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért  
és a beküldött tartalmak jogtisztaságáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal.  
■ ■ Hirdetésfeladás: a szerkesztőség elérhetőségein.


