
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.

PRICES AND INFORMATION

GENERAL INFORMATION

BANNER SIZES

• Daily news about Hungary mainly for English speaking top managers and diplomats.
• Since almost 20 years from, about and for Hungary
• Politically independent
• Our aim is to present a realistic, balanced picture of Hungary
• Content: political, economic, cultural and local topics relevant for English speaking readers
• More than 10 000 articles 
• Page view: approx. 50.000 per month
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the budapest times

PRICES

• Format of banners: animated gif or jpeg 
• Size: max. 200-300 kB

TECHNICAL REQUIREMENTS

PAYMENTS
• We offer a discount for multiple banners.
• After the launch of your banner you will receive an invoice with an 8-day payment deadline.

ADMINISTRATION
• Full, English language service for publishing banners. Free banner design.

RECTANGLE

80.000 Ft 
/220 €/

MEDIUM RECTANGLE

200.000 Ft 
/550 €/1 month

552 x 180 px

MEDIUM RECTANGLE

353 x 223 px

RECTANGLE
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ÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• Napi aktualitású hírek Magyarországról elsősorban az angolajkú topmenedzserek és diplomaták részére
• Több mint 20 éve Magyarországból, Magyarországról és Magyarországért
• Politikailag független
• Magyarország realisztikus és valósághű ábrázolása 
• Tartalom: politikai, gazdasági, kulturális és helyi témák az angolajkú olvasóközönségre szabva 
• Több mint 10.000 cikk
• Oldalmegtekintések: kb. 50.000 havonta

HIRDETÉSI FORMÁTUMOK

A feltüntetett nettó árak nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. EU adószámmal történő fizetések,  
valamint külföldre történő számlázás esetén a nettó árakon felül nem számoljuk fel az ÁFÁ-t.

ÁRAK
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• Banner formátuma: animált gif vagy jpg  
• Méret: max. 200-300 kB

ÜGYINTÉZÉS

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

FIZETÉS

• Teljeskörű, magyarnyelvű ügyintézés és tanácsadás. Ingyenes banner tervezés.

• Többszöri megjelenés esetén kedvezményt adunk a hirdetési árakból.
• Bannere megjelenését követően megküldjük a számlát 8 napos fizetési határidővel.
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