
Hirdetési 
felületek

Miért érdeMes Hirdetni benne?
Mert minden monorierdői lakoshoz eljut a hirdetés üzenete.
Mert a hagyományos hirdetési újságokkal szemben a Monorierdői hímondó olva-

sói az újság valamennyi oldalát átnézik.
Mert a hirdetések kiváló minőségű papíron, a legkorszerűbb nyomdatechnikával 

jelennek meg.
Mert a hirdetés elkészítésének költségét a hirdetési ár tartalmazza.
Mert a Monorierdői Hírmondót legalább egy hónapig megőrzik és rendszeresen 

átlapozzák az olvasók.
Mert a hirdetések a cikkek között helyezkednek el, így olvasás közben rájuk te-

relődik a figyelem.   

példányszáM és műszaki adatok
Megjelenik: évente 5 alkalommal
Példányszám: 1770 db
Terjesztés: terjesztik az önkormányzat munkatársai valamennyi monorierdői 
címhelyre
Vágott méret: A4 (210x297 mm)
Papírminőség: 115 g műnyomó
Terjedelem: 16 oldal
Kötészet: irkafűzve
Anyagleadás: e-mail-ben JPG, TIFF, PDF 300 dpi felbontással vagy PDF, EPS, AI 
vektoros formátumokban
A hirdetések leadási időpontja: az aktuális megjelenés előtt két héttel

Hirdetési Méretek és árak

Hirdetési felület Méret (mm)
szélesség x magasság Színes ár (Ft)

1/1 oldal 194 x 281 mm 44 300
1/2 oldal, álló   95 x 281 mm 25 100
1/2 oldal, fekvő 194 x 139 mm 25 100
1/4 oldal, fekvő 194 x 68 mm 15 500
1/4 oldal, álló   95 x 139 mm 15 500
1/8 oldal, fekvő   95 x 68 mm 10 700
1/16 oldal, álló   45 x 68 mm 7 100
1/16 oldal, fekvő   95 x 33 mm 7 100

Az árak az áfát nem tartalmazzák!
Hátsó borító (B4) felár: 50% • Hátsó belső borító (B3) felár: 30%
Választott oldal felár: 30%
HoSSzúTáVú MegrendeléS eSeTén egyedi KedVezMény!

Hirdetésfelvétel

kiadó
régió lapkiadó Kft.  
Cím: 2200 Monor, Martinovics u. 18. • Web: www.regiolapkiado.hu
Adószám: 14160255-2-13 • Cégjegyzékszám: 13-09-117071
Bankszámlaszám: K&H Monor, 10402795-50526784-82821006

1/1 oldal, kifutó 1/1 oldal

1/2 oldal 1/2 oldal, álló

1/4 oldal, álló 1/4 oldal, fekvő

Ozsvárt Orsolya • Mobil: 06-70-945-2444 • E-mail: ozsvart.orsolya@regiolapok.hu

1/8 oldal, fekvő 1/16 oldal, álló/fekvő

médiaajánlat
érvényes: 
2022. január 1-től visszavonásigMEH

MONORIERDŐI HÍRMONDÓ


