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NĘi magazin és

Példányszám: 35 000 db
Terjedelem:

24 – 48 oldal

Megjelenés:

az ÚJ SZÓ napilap mellékleteként minden pénteken

Csodás
közeli
helyeken

NŐK

hét
XV. évfolyam, 26.
mĦsormelléklet,
július 33.
27.–júli
június 27
2015. júni

ITÁS:
PERIODIC
t
havi mellékle

Nyári

bikinimustra

+7nap

ITÁS:
PERIODIC
t
heti mellékle

MĦsormelléklet

man
Natalie Port
utcher
K
és Ashton

, XV. évfolyam

Csak szexre
kellesz

, 19. hét, 201

5. május 9–1

5.

y népA +7nap eg
műsorszerű színes
televímelléklet. A
zió kedvelői
ák
megtalálhatj
mint
benne több
műso36 csatorna
ió csarát (+ 4 rád
t is).
torna műsorá
továbA melléklet
filmes
bá különféle
ménycikkeket, ese
emueket és filmb
rtaltatókat is ta
maz.

t 21.40
TV2, szomba

T bb információk
További
f
k az egyes k
kiadványokról
d
és annak jellegéről
a 02/592 33 228-as 235-ös telefonszámon vagy
a reklama@ujszo.com e-mail címen.

si
Napozá eregy
z
s
egy

A provence-i
stílus

njünk?
Hogyacsnokpnyiharaleni készülőknek

Drab Melinda
si
lakberendezéta
rova

Tippek, taná
JUNIUS.indd

P7A0_0529_001_

k szól,
olyan nőkne
t
le
k
é
ll
e
m
A
női
z intelligens
a
k
li
e
v
d
e
k
akik
nem
at és akiknek
olvasmányok
tetni
t összeegyez
jelent gondo
háztartást és
a munkát, a
s
t. Rendszere
a családi élete
zés,
e
d
t, a lakberen
témái a diva
yerekek és
a család, a g
ozik
lat, de foglalk
a párkapcso
l
ő
nnapi életb
még a minde
énetekkel,
merített tört
el is.
eseményekk

8:04: 6
8:04:2
2015.06.19.

Gasztró +7nap

1

GASZTRO

PERIODIC
ITÁS:
negyedéves
melléklet
A Gasztro e
gy g
az élelmiszere asztronómiára és
kre specializ
álódott
melléklet. Je
llemző témá
i
p
éldául:
tejtermékek,
alkohol men
tes italok,
tojásból kész
ült ételek, bo
rok stb.
A különböző
h
asznos
információko
n és tippeke
n
kívül
helyet kapna
k
m
é
g
b
e
nne
a legfinomab
b ételek és it
alok
receptjei is.

MĦsormellék
let
XIII. évfolyam
., 29. hét
2013. július 13–
19.

Milyen az ide
folyadékpót ális
lás?
Változatok

Smoothie,

P7A0_0712_

001.indd 1

házi limonádé

ra

a krémes gy
ümölcsital
2014.01.13.

15:49:58

Az Új Szó A4-es formátumú tematikus mellékleteinek árjegyzéke érvényes
1/1 kifutó*
200 x 260 mm

1/1 vágott
175 x 230 mm

a borító 2. oldala
200 x 260 mm

a borító 3. oldala
200 x 260 mm

a borító 4. oldala
200 x 260 mm

2015. 7. 1-jétől.

1/2 álló kifutó*
102 x 260 mm

1/2 álló vágott
85 x 230 mm

Kedvezmények ismétlésért
3 - 6-szor
7-10-szer
12-szer és többször

3%
5%
10%

Kedvezmény hirdetéscsomag esetén:
Érdeklődjön a hirdetőirodánkban.
Az újságpapírra járó kedvezmény
A feltüntetett árak az SC papírra nyomtatott melléklet esetén
érvényesek, ha újságpapíron jönnek ki, a megrendelő
kedvezményre jogosult
20%

1 380 EUR

1/2 fekvő kifutó*
200 x 125 mm

1 380 EUR

1/2 fekvő vágott
175 x 113 mm

1 700 EUR

1 700 EUR

2 100 EUR

690 EUR

690 EUR

1/3 álló kifutó*
72 x 260 mm

1/3 álló vágott
55 x 230 mm

1/3 fekvő kifutó*
200 x 85 mm

1/3 fekvő vágott
175 x 75 mm

1/4 fekvő
175 x 55 mm

Atipikus hirdetési lehetőségek
behúzás 50 g-ig
0,07 euró (2,11 Sk)/db
50 g felett megegyezés szerint
beragasztás
0,12 euró (3,62 Sk)/db
szalaghirdetés
0,17 euró/db
fóliázás
megegyezés szerint
Részletes tájékoztatás a hirdetőirodában
Felárak
igényelt felület
a hirdetés elkészítése

50 %
5%

Sztornóköltség
a megjelenés előtt 13 nappal
a megjelenés előtti 12-9 nappal

690 EUR

1/4 álló
85 x 113 mm

690 EUR

1/8 fekvő
175 x 30 mm

460 EUR

1/8 modul
55 x 80 mm

460 EUR

1/16 fekvő, 1 hasáb
55 x 50 mm

460 EUR

460 EUR

340 EUR

Leadási határidők
megrendelések
hirdetési anyagok

50 %
100 %

13 munkanappal a megjelenés előtt
13 munkanappal a megjelenés előtt

Műszaki feltételek
hordozók: DVD, CD, e-mail
formátum: Press PDF, Photoshop EPS- 300 dpi, Illustrator EPS
(szöveg görbékben), színek CMYK modellben

1/16 fekvő, 2 hasáb
115 x 25 mm

MEGJEGYZÉS: Reklámügynökségi kedvezményt csak
szerződött feleknek nyújtunk. Az atipikus hirdetési formákra
nem igényelhetők (tételek szerinti, ismétlésért járó, hirdetéscsomagra és ügyfélnek adott) kedvezmények.
Az árak ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

340 EUR

170 EUR

170 EUR

105 EUR

105 EUR
*+ 5-5 mm nyomdai kifutás minden oldalon

FIGYELMEZTETÉS: A hirdetés megrendelésével a megrendelő egyetért a Petit Press a.s. Általános üzleti feltételeiben
(alább csak VOP) feltüntetett hirdetési feltételekkel. A VOP
aktuális verziója megtalálható a www.petitpress.sk/inzercia
weboldalon, igényléssel hozzáférhető a Petit Press a.s.,
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava hirdetőirodában, vagy
a reklama@ujszo.com e-mail címen.

