
Címlap: (2 db hirdetési hely)
101 ´ 43 mm 28.000,- Ft

Belső oldalak:

1/1: (206 ´ 267 mm) 84.000,- Ft

1/2: (206 ´ 133 mm) 48.500,- Ft

1/4: (101 ´ 133 mm) 26.000,- Ft

1/8: (101 ´ 66 mm vagy 153 ´ 43 mm) 15.500,- Ft
1/16: (101 x 32 fekvő vagy 48 x 66 mm álló) 7.500,- Ft

101 ´ 32 mm-es kivágható kupon:  00,- Ft6.2
Behúzás:  25,- Ft / darab
Apróhirdetés:  150,- Ft szavanként
PR cikk (2000 karakter + 1 kép):  39.000,- Ft 

Kreatív készítés egyedi árajánlat alapján a megrendeléstől függően.
Az árajánlattól egyedi megállapodás alapján el lehet térni.

Online hirdetés:  
(Online kizárólag közszolgálati és kereskedelmi tartalmú hirdetéseket jelentetünk meg.)
Bal oszlop (max. 620 pixel széles, max. 450 pixel magas) 7.000,-Ft / hét
Jobb oszlop (max. 300 pixel széles, max. 450 pixel magas) 3.500,-Ft / hét
Extra nagy hirdetés a menü alá teljes oldal szélességben 
(max. 920 pixel széles és max. 600 pixel magas) 18.000,-Ft / hét

Kedvezmények: 
(amennyiben egyszerre több megjelenést lefoglal, és egy összegben fizet)
2-4 megjelenés esetén 10 %, 5-10 megjelenés esetén 15 %, 11 megjelenéstől  20 %. 

Megjelenés: minden második csütörtökön
Lapzárta: megjelenés előtti hétfőn, 12 órakor 

A Százhalombattai Hírtükör 2023-as hirdetési ajánlata
Nézz bele, szólj hozzá, 
mutasd meg magad!

Számoljon a Hírtükörrel, mert:
ź szívesen olvassákezt a lapot  Százhalombattán

ź legtöbben ezt a lapot olvassák a Százhalombattán

ź olcsóbban reklámozhat, mint az országos, illetve regionális kiadványokban

ź a legtöbb százhalombattai a Hírtükörből tájékozódik a helyi eseményekről

Van helyed!
Százhalombattán a Hírtükör a médiumok között a leghatékonyabb felület.

Közéleti lapunk színesben, tabloid méretben, maximum 12 oldalon, előre meghatározott ütemterv szerint 
jelenik meg. 5000 példányban, ingyenesen terjesztjük a város egész területén.

HIRDETÉSI A JÁNL ATUNK 
(egyszeri megjelenés nettó árakon)

Hírtükör megjelenések 2023-ban
(Zárójelben a lapzárták napja. Mindig megjelenés előtti hétfőn, 12 órakor!)

Hirdetésfelvétel:
06 70 413 0817

hirtukor@gmail.com 
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CÍMLAP
101 ´ 43 mm

1/2 oldal
206 ´ 133 mm

1/4 oldal
101 ´ 133 mm

Január 26. (23.)
Február 9. (6.); 23. (20)
Március 9. (6.); 23. (20.)
Április 6. (3.); 20. (17.)
Május 11. (8.); 25. (22.)
Június 8. (5.); 22. (19.)

Július - 
Augusztus 24. (21.)
Szeptember 7. (4.); 21. (18.)
Október 5. (2.); 19. (16.)
November 9. (6.); 23. (20.)
December 7. (4.); 21. (18.)


