
• Booking: the 20th day of the month before the month of publishing.
• Deadline for materials:
  – Materials for ads designed by the publisher and ready-made ads:  
     the 25th day of the month before the month of publishing.
• Technical requirements:
  – Format of ads and elements of ads: jpg or pdf  
  – Resolution: min. 300 dpi
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Prices do not include VAT of 27%. Subscriptions with EU tax numbers and in the case of invoicing  
for abroad we do not add VAT to the netto prices.

budapester zeitung

PRICES AND INFORMATION

GENERAL INFORMATION

SIZES FOR ADS

PRICES

ADMINISTRATION

DEADLINES / TECHNICAL REQUIREMENTS

PAYMENTS

• Since almost 20 years from, about and for Hungary
• Politically independent
• Hungary’s only monthly English language newspaper
• Published: monthly, midmonth 
• Content: political, economic, cultural and local topics relevant for English speaking readers 
• Forms of publications: printed and digital (pdf) 
• Readers: 2,000 readers per issue
• Distribution: subscription
• Paper quality:    cover: 130 gr/m2   |   inside pages: 65 gr/m2

• No. of pages: 32 pages

• Full, English language service for publishing ads.
• Free advertisement design.

• We offer a discount for multiple ads.
• After the publication of your ad you will receive an invoice with an 8-day payment deadline  
 accompanied by a complimentary copy of the newspaper.

PUBLISHER OF THE BUDAPESTER ZEITUNG  |  1026 Budapest, Gábor Áron u. 16  |  Tel.: (+36-30) 203-2692  
verlag@bzt.hu  |  www.bzt.hu

Cover 2, 3, 4

700.000 Ft 
/2,600 €/
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400.000 Ft 
/1,500 €/
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200.000 Ft 
/750 €/

1/4

100.000 Ft 
/370 €/



• Foglalás: a megjelenést megelőző hónap 20. napja.
• Anyagok leadása:
  – A kiadó által tervezett hirdetésekhez szükséges anyagok és kész hirdetések leadási határideje: . 
    a megjelenést megelőző hónap 25. napja. 
• Technikai követelmények:
  – Hirdetések, illetve hirdetési elemek formátuma: jpg vagy pdf  
  – Felbontás: minimum 300 dpi
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A feltüntetett nettó árak nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. EU adószámmal történő előfizetések,  
valamint külföldre történő számlázás esetén a nettó árakon felül nem számoljuk fel az ÁFÁ-t.
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ÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HIRDETÉSI FORMÁTUMOK

ÁRAK

ÜGYINTÉZÉS

HATÁRIDŐK / TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

FIZETÉS

• Közel 20 éve Magyarországból, Magyarországról és Magyarországért
• Politikailag független
• Magyarország egyetlen angolnyelvű havilapja
• Megjelenés: havonta, hó közepén
• Tartalom: politikai, gazdasági, kulturális és helyi témák a németajkú olvasóközönségre szabva 
• Megjelenési forma: nyomtatott és digitális (pdf) formában
• Olvasóközönség: lapszámonként 2.000 olvasó
• Terjesztés: előfizetéssel
• Papírminőség:    borító: 130 gr/m2   |   belívek: 65 gr/m2

• Oldalszám: átlagosan 32 oldal

• Teljeskörű, angolnyelvű hirdetésszerezés és tanácsadás.
• Ingyenes hirdetéstervezés.

• Többszöri megjelenés esetén kedvezményt adunk a megjelenési árakból.
• Hirdetése megjelenését követően egy tiszteletpéldány kíséretében megküldjük  
 a számlát 8 napos fizetési határidővel.
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