AJÁNLAT

BEMUTATKOZÁS

MÉDIAAJÁNLAT – NYOMTATOTT ÚJSÁG
Információk

A TINNYE INFÓ rendszeresen, havonta

Célcsoport

megjelenő helyi újság.

Tinnyei lakosok, akik Tinnyén és a környékbeli települések (Piliscsaba, Perbál,

Célunk,

hogy

a

helyiek

naprakész

információt kaphassanak községünk és a

Pilisjászfalu, Úny, Tök, Zsámbék, Pilisvörösvár) vállalkozásai által forgalmazott termékek
potenciális vásárlói és az általuk kínált szolgáltatások esélyes megrendelői.

kistérség társadalmi, kulturális és közéleti
eseményeiről,
kikapcsolódási

szórakozási

és

lehetőségekről,

Tinnye

Nyomdai formátum
formátum:

Község Önkormányzatának híreiről, a
település életéről és mindennapjairól.

A4 (210 x 297 mm)

tükörméret:

182 x 265 mm

hasábszélesség:

58 mm, 89 mm

Helyi lapunk havonta 600nál több

terjedelem:

≥ 8 oldal (hirdetések nélkül)

példányban, ingyenesen jelenik meg,

szín, technológia:

1+1 (feketefehér), CTP ofszet

papír:

80 gos fehér ofszet

példányszám:

> 600 db/lapszám

ezáltal Tinnye minden polgárához (több,
mint 1800 fő) rendszeresen eljut.

Ladányi Péter
szerkesztő

A HIRDETÉSEKRŐL

megjelenés:

≥ 11 lapszám/év

megrendelési / anyagleadási határidő:

a hónap első / ötödik napja

megjelenés:

a hónap 15. napja

kizárólag elektronikusan, a formátum:

jpeg, png, tiff, pdf, bmp, gif

felbontás:

≥ 300 dpi

Anyagleadás

Az újságban kizárólag a jogszabályoknak
megfelelő, közzétételre alkalmas, etikai és

Felárak

a megrendelt felület díja alapján

eszétikai normát, közerkölcsöt vagy bár

a nyomdakész hirdetés elkészítése:

+20%

mely vallási felekezetet nem sértő hirdetés

címlap (csak néhány méretnél elérhető):

+100%

jelenhet meg. Ezen kívül a hirdetéseknek
párt és politikamentesnek kell lennie (ki
véve országgyűlési, önkormányzati és EP
választások,

valamint

népszavazással

Kedvezmények

a megrendelt felület díja alapján

hirdetés 3 / 6 / 12 lapszámban:

5% / 10% / 20%

csomag, TINNYE INFÓ+tinnye.info online:

a kisebb összegű megrendelésből 40%

összefüggő hirdetések).
Magánszemélyeknek korlátozott terjede
lemben, max. 20 szóig lehetőségük van
magánjellegű apróhirdetések közlésére. Az

KAPCSOLAT ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL

említett méretig ez díjmentes, ennél
hosszabb vagy üzleti jellegű hirdetésekre a

kiadó:

LogiSOL Kft.

mindenkor érvényes médiaajánlatunk

hirdetésfelvétel:

hirdetes@tinnye.info

szerint van lehetőség. Kiadónk fenntartja

telefon:

+36 70 415 2086

magának a jogot az apróhirdetések

székhely:

2086 Tinnye, Bocskai u. 21.

tartalma alapján eldönteni, hogy magán

médiaajánlat, ÁSZF:

http://tinnye.info/media

vagy üzleti jellegű hirdetésről vane szó.

cégjegyzékszám:

1309158052

adószám:

24062574213

MÉDIAAJÁNLAT - NYOMTATOTT ÚJSÁG

Szalag, kifutó
210 x 57 mm

Szalag
17 800 Ft

(220 x 62 mm)

182 x 40 mm

A4, kifutó
9 800 Ft

210 x 297 mm

opc. címlap

(220 x 307 mm)

1/2 oldal, álló

1/3 oldal, fekvő

1/1 oldal
57 200 Ft

182 x 265 mm

43 500 Ft

+címlap opció

1/2 oldal, fekvő
182 x 131 mm

28 900 Ft

1/4 oldal, fekvő
120 x 97 mm

89 x 265 mm

28 900 Ft

1/4 oldal, álló
12 400 Ft

89 x 131 mm

182 x 86 mm, álló

16 400 Ft

1/8 oldal
12 400 Ft

58 x 265 mm, álló

16 400 Ft

1/16 oldal

89 x 68 mm, fekvő

7 900 Ft

120 x 25 mm, fekvő

4 500 Ft

58 x 104 mm, álló

7 900 Ft

58 x 52 mm

4 500 Ft

+címlap opció

TINNYE INFÓ

1/3 oldal, álló

+címlap opció

Hirdetési áraink 2016. november 15től és ÁFA nélkül érvényesek.

