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HAVONTA TÁJÉKOZTAT:
n az időszerű munkákról a kertben
n a klasszikus és új technikák
alkalmazásáról a zöldség és
gyümölcstermesztésben
n a zöldségek és gyümölcsök
tápértékéről
n a kerti munkákról a holdnaptár szerint

n a leggyakoribb betegségekről
n a gyógynövények szervezetre
gyakorolt hatásáról
n a virágok, bokrok és fák
gondozásáról
n a háziállatok tartásáról

Példányszám:

28 000 db

Terjedelem:

16 oldal, A3

Megjelenés:

havonta

Terjesztés:

Az Új szó teljes példányszámában
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ÁRJEGYZÉK

érvényes 2014. 1.1-től
2/1 panoráma
532 x 324 mm

1/1
251 x 324 mm

1/2 széles
251 x 160 mm

1/2 magas
123,5x 324 mm
Felárak
címoldal
2. és 3. szerkesztői oldal
utolsó oldal

200 %
100 %
100 %

Kedvezmények ismétlésért
3 - 5 szor
6 - 10 szer
11 - szer és többször

cmyk

2 700 EUR

junior page
166 x 228 mm

cmyk

cmyk

4 600 EUR

1/3 széles
251 x 100 mm

1 360 EUR

cmyk

3%
5%
10 %

1360 EUR
Tételek szerinti kedvezmények

1/4 széles
251 x 78 mm

1/3 magas
81 x 324 mm

1/4 magas
123,5 x 160 mm

5 000-től 10 000 euróig
10 000-től 20 000 euróig
20 000 euró felett

5%
7%
10 %

Atipikus hirdetési lehetőségek
berakott hirdetés 50 g-ig

0,07 euró/db

Leadási határidők
megrendelésekre és anyagleadásra

harmonogram alapján

A sztornózás költségei

cmyk

1 600 EUR

cmyk

1/6
81x 160 mm

970 EUR
1/8 széles
251 x 37 mm

cmyk

970 EUR

cmyk

1/8 magas
123,5 x 78 mm

690 EUR
1/12
81 x 78 mm

cmyk

690 EUR

alap modul 1/24
81 x 37 mm

lapzárta előtt 5–10 nappal
kevesebb mint 5 nappal lapzárta előtt és lapzárta után

50 %
100 %

Technikai feltételek
hordozók: CD-ROM, USB, e-mail
formátumok: PDF, Photoshop, Illustrator EPS 300 dpi, CDR
(szöveg görbékben)
MEGJEGYZÉS:

MAGAZÍN EGÉSZSÉG vychádza každý mesiac.
Az EGÉSZSÉG MAGAZIN minden hónapban megjelenik.
Az atipikus hirdetésekre nem adható árkedvezmény. Szervezőirodai kedvezményt csak szerződött
feleknek nyújtunk. A kedvezmények nem kombinálhatók, csak az aktuális megrendelésre
vonatkoznak, tekintet nélkül az előző mennyiségre és ismétlésre.

cmyk

490 EUR

cmyk

360 EUR

cmyk

360 EUR

cmyk

250 EUR

cmyk

130 EUR

Az árak ÁFA nélkül vannak

ELÉRHETŐSÉG: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 01 Bratislava, 02/592 33 228, 235, reklama@ujszo.com

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.

