
   
Bizonyított

A helyi újságokban megjelenő hir-
detések immár 25 éve bizonyítottan 
segítik a helyi vállalkozások üzletme-
netét. A villámáron újság hirdetési 
lehetőségeit immár 5. éve egyre töb-
ben veszik igénybe Dél-Kelet Pest 
megyében és Budapesten is.

Vevőcsalogató
A villámáron újságban elhelyezett 
hirdetésekhez nemcsak felületet biz-
tosítunk. Értékesítőink segítenek a 
vevőcsalogató üzenetek meghatáro-
zásában, hogy a marketingre költött 
pénzének ne csak a fele, hanem az 
egésze megtérüljön! 

Rugalmas
A villámáron újságban nem kell fix 
méretek közül választania. Hirdetése 
csak akkora lesz, amekkora feltétlen 
szükséges ahhoz, hogy üzenete ha-
tékonyan célba érjen. Egy alaphirde-
tést tetszőlegesen bővíthet termék-
hirdetésekkel.

Nagyra törő
Miért ne élhetne egy helyi kisvállal-
kozás ugyanazokkal a marketing-
stratégiákkal, mint a nagyáruházak? 
A villámáron újság a hirdetései-
ben ugyanazok az marketingelemek 
használhatók, mint a multik reklám-
újságjaiban. Szívesen segítünk!

Célzott
A villámáron újság jelenleg hat 
körzetben jelenik meg, így az üzle-
te méretétől függően dönthet ar-
ról, hogy csak a szűkebb környeze-
tében élőkhöz juttatja el ajánlatait 
vagy esetleg távolabbi területeken is 
megjelenik hirdetésével.

-50%

Visszaigazolható
Az Ön sikere a mi sikerünk. Éppen 
ezért ösztönözzük, hogy kuponok-
kal mérje hirdetésének hatékonysá-
gát. De ne feledje: egy villámáron 
kupon is csak akkor ér valamit, ha jól 
ismert terméket, szolgáltatást a pia-
cinál jóval kedvezőbb áron kínál!

*A feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

Alaphirdetés
méret: fekvő 98 x 31 mm, álló 47 x 65 mm 9 900 Ft /megjelenés

Alaphirdetés grafikai díja 1 900 Ft /alkalom
Termékhirdetés
méret: 47x31 mm 
(csak párosával rendelhető)

4 900 Ft /megjelenés

Termékhirdetés grafikai díja 900 Ft /alkalom
Címlap felár 100%
Hátsó borító felár 50%

villámáron hirdetési árak (egy körzetben)

Nézze meg a következő oldalon, hogy milyen  
körzetekben teheti közzé hirdetését!

A nagyáruházak marketing-
stratégiái kisvállalkozóknak

villámáron

Állítsa növekvő
pályára vállalkozását!

Keresse tanácsadónkat!
Ozsvárt Orsolya  

vezető értékesítő
Telefon: 06-70-945-2444 

E-mail:
ozsvart.orsolya@regiolapok.hu



A nagyáruházak marketing-
stratégiái kisvállalkozóknak

villámáron

Monor
6 286 db

Péteri
711 db

Vasad
603 db

Csévharaszt
665 db

Monorierdő
1600 db

Gomba
939 db

Bénye
470 db

Káva
243 db

Monor, Monorierdő, Vasad, Péteri, Csévharaszt, Gom-
ba, Bénye, Káva települések valamennyi belterületi, 
családi és társasházába.

–havonta 11 517 példányban
~33 493 emberhez eljuttatva

Monoron és környékén

Maglód
4485 db

Gyömrő
5985 db

Ecser
1367 db

Rákoskert
4332 db

Lónyay
-telep

Bókay- 
-telep

Miklós-
telep

Szemere-telep

Szent Imre-
-kertváros Ganz-

kertváros

Gloriett-
-telep

Pestszentlőrinc
16 376 db

Ganz-
telep

Belsőmajor

Kossuth
Ferenc- 

telep

Újpéteri-telep
Alacskai úti lakótelep

Almáskert

Erdőskert

–havonta 16 169 példányban
~46 890 emberhez eljuttatva

–havonta 13 213 példányban
~38 318 emberhez eljuttatva

Rákoskerten, Gyömrőn 
és környékén

Rákoscsabán, Pécelen 
és Isaszegen

Rákoskert, Gyömrő, Maglód, Ecser települések 
valamennyi belterületi családi és társasházába, vala-
mint Rákoskert üzleti címhelyeire (nem lakások).

Rákoscsaba, Pécel és Isaszeg valamennyi belterületi csa-
ládi és társasházába.

– havonta 16 376 példányban
~47 490 emberhez eljuttatva

–havonta 11 227 példányban
~32 558 emberhez eljuttatva

Pestszentlőrincen Vecsésen és Üllőn

Pestszentlőrincen: Bókaytelep, Ganzkertváros, Ganz-
telep, Gloriett -te lep, Lónyaytelep, Miklóstelep, Sze-
meretelep, Szent Imre-kertváros valamennyi családi 
és társasházba.

–havonta 16 398 példányban
~47 554 emberhez eljuttatva

Pestszentimrén
és Gyálon

Gyál és Pestszentimre valamennyi belterületi csalá-
di és társasházába.

Vecsés és Üllő valamennyi belterületi családi és tár-
sasházába.

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Székhely: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Iroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/a. • Ügyfélfogadás: munka-
napokon 8-tól 16 óráig • Központi telefon: 06-29-412-587 • Központi e-mail: info@regiolapok.hu • Web: www.regiolapkiado.hu 

Cégjegyzékszám: 13-09-117071 • Adószám: 14160255213

84 900 példányban  
~246 211 emberhez eljuttatva

az alábbi körzetekben:

Vecsés
7323 db

Üllő 
3904 db

Gyál
7980 db

Pestszentimre
8418 db

Rákoscsaba
4861 db

Pécel
5062 db

Isaszeg
3290 db


