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Megjelenés / Paraméterek

Hirdetések

Megjelenés: hetente, péntekenként
Borító: 130 gr/m2

Példányszám: 2 x 5.000
Terjedelem: 2 x 36 oldal
Belív: 65 gr/m2		

Terjesztés
•
•
•
•

idegen nyelvű sajtókiadványokat terjesztő elárusítóhelyek,
Budapest legtöbb négy- és az összes ötcsillagos szálloda,
exkluzív éttermek, kávéházak, pubok,
különböző légitársaságok és business-lounge-ok,

•
•
•

Magyarország EU-s külképviseletei,
állami intézmények, minisztériumok, a Parlament,
egyetemek, nyelviskolák, budapesti nemzetközi iskolák
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vágott: 210 x 280 mm
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kifutó: 216 x 36 mm

vágott: 91 x 27 mm
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Hirdetések
Foglalás: Legkésőbb a megjelenési pénteket megelőző pénteken
Leadási határidő:
• kész hirdetések ill. régi hirdetések aktuálizálása - kedd 14:00

•  általunk elkészítendő hirdetések - hétfő 14:00

Más esetben nem tudjuk garantálni sem a megjelenést, sem a régi hirdetések frissítését. A lefoglalt és megrendelt hirdetési felületeket
minden esetben kiszámlázzuk. Abban az esetben is, ha a hirdetés nem érkezett meg időben, és ebből adódóan nem került be a lapokba.
Leadási paraméterek:
• kész hirdetések:
o formátum: jpg vagy pdf (tifet nem tudunk elfogadni)
o felbontás: min. 300 dpi
o méret: csak az árlistában feltüntetett méreteket tudjuk elfogadni

•

elkészítendő hirdetések:
o képek/logók formátuma: jpg vagy pdf
o felbontás: min. 300 dpi
o szöveg

Az általunk készített és fordított (angol, német) hirdetésekért felárat számítunk fel, vonatkozik ez azokra a hirdetésekre is,
amelyeket át kell dolgoznunk, mert nem a megfelelő paraméterekkel lettek elküldve.
Fordítási díjaink:   2,5 Ft/ leütés (szóközökkel; angol, illetve német nyelvre). A fordítás minimális díja 2.000 Ft.
Grafikai, tervezési díjaink:

1/16, 1/8 – 15.000 Ft/hirdetés           1/4, 1/3, 1/2 - 20.000/hirdetés            1/1 – 30.000/hirdetés

A hirdetések tervezésénél – amennyiben mindkét lapban megjelenik a hirdetés, és ugyanaz a design – csak egy hirdetés tervezéséért számítjuk
fel a grafikai díjat. Az elkészült hirdetéstervezeteket a fenti áron maximum kétszer áll módunkban a hirdető javaslatai alapján korrigálni.
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