Balatoni Tükör KFT.
8230 Balatonfüred Bajcsy utca 48. Pf: 72.
Mobil: +36-20-584-96-99
Web: www.balatonitukor.com
e-mail: balatonitukorkft@gmail.com

Hirdetési méretek és tarifák
2021. december 01.-től
Megjelenik: minden második pénteken a Balaton északi partján Akarattyától Badacsonyig
és a Balaton felvidéken. (Balatonfüred, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Csopak, Alsóörs, Tihany,
Balatonakali, Felsőörs, Tótvázsony.)

Példányszám: 13.000, a kiadványt vállalkozó terjeszti.
Hirdetési méretek:

1/1 oldal
183x277 mm

1.

2.

3.

1/2 oldal
183x135 mm
90x277 mm

1/3 oldal
183x90 mm

1/8 oldal
90x67 mm
67x90 mm

1/12 oldal
90x43 mm
43x90 mm

Lakossági apróhirdetések 10 szóig 1.300.-Ft+
Áfa(1.300+351) további szavanként 70.-Ft + Áfa
(70+18,90)
Üzleti apróhirdetések (egyéni gazdálkodók,
kisiparosok, kiskereskedők, különböző gazdasági
társaságok, vállalkozók, vállalatok tevékenységével
kapcsolatos) 10 szóig 1.800.-Ft + Áfa (1800+486),
további szavanként 90.-Ft +Áfa (90+24.30)
Keretes apróhirdetés felár 100.-Ft.

4.
5.
6.

7.

1/4 oldal
90x135 mm
183x67 mm

1/6 oldal
90x90 mm

1/24 oldal
43x43 mm

Az első oldalra kért hirdetés felár 40% a két első
belső oldalra kért hirdetés felár 20%
A hátsó oldalra kért hirdetés felára 30%.
Három egymást követő hirdetés esetén a
kedvezmény 20%. (A kedvezmény csak keretes
hirdetésekre, előre történő fizetés esetén lép
érvénybe, a kiemelt oldalakra nem, valamint az
apróhirdetésekre sem vonatkozik)
Üzletpolitikai célú illetve éves vagy rendszeres
hirdetésekért a kedvezménynek egyedi
megállapodás szerint.

méret

alapár

áfa

bruttó ár

1/1 oldal

183x277 mm

150.000.Ft.

40.500.-Ft

190500.-Ft

1/2 oldal

183x135 mm
90x277 mm

80.000.-Ft.

21.600.-Ft

101.600.-Ft

1/3 oldal

183x90 mm

60.000.-Ft

16.200.-Ft

76.200.-Ft

1/4 oldal

90x135 mm
183x67 mm

45000.-Ft

12.150.-Ft

57.150.-Ft

1/6 oldal

90x90 mm

35.000.-Ft

9.450.-Ft

44.450.-Ft

1/8 oldal

90x67 mm
67x90 mm

30.000.-Ft

8.100.-Ft

38.100.-Ft

1/12 oldal

90x43 mm
43x90 mm

20.000.-Ft

5.400.-Ft

25.400.-Ft

1/24 oldal

43x43 mm

14.000.-Ft

3.780.-Ft

17.780.-Ft

- A megadott hirdetési méretek csak tájékoztató jellegűek, a tényleges méretek néhány
milliméterrel eltérhetnek.
- Az árak a megvásárolt hirdetési felületre vonatkoznak, függetlenül a szöveg terjedelmétől
(a nagyságot külön ábra szemlélteti)
-

Az árak a szerkesztési költséget is tartalmazzák.

Nyomdai adatok:
- négy szín color, ofszet rotációs nyomás
- tükörméret: 183x277 mm
- hasábszám: 4 szélessége: 43mm
- rácssűrűség: 52

Hirdetésleadás:
- a megrendelő által aláírt kézirat,
- pozitív film, fotózható, scennelhető eredeti
- hasábszám: 4, szélessége: 43 mm
- Lapzárta: megjelenés hetének hétfője 16 óra

