
A ki ad vány jel lem zői

A SZLOVÁKIÁBAN ÉLŐ MAGYAR NEMZETISÉGŰ LAKOSSÁG
CSALÁDI MAGAZINJA

A magazin kedden jelenik meg péntektő
péntekig érvényes televízióműsorral.

A Vasárnap egy sokéves tradícióval rendelkező, tipikus hétvégi magazin.
A klasszikus, egészségről, helyes életvitelről, öltözködésről, kozmetikáról 
és főzésről szóló oldalak mellett a könnyed stílus és családközpontúság 
ellenére, megtartotta közszolgálati funkcióját is.
A magazin rendszeresen beszámol a régió életéről, eseményeiről, 
problémáiról és kiemelkedő tevékenységet folytató lakosairól.
Széles célcsoport számára nyújt sokszínű tartalmat, amelynek 
köszönhetően nagyon stabil az olvasói köre.

Nyom ta tott pél dány szám: 32 000 db
Terjedelem:  60 - 72 oldal
Periodicitás:  hetilap
Eladási ár:  1,10 €
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A Vasárnap hirdetéseinek árjegyzéke érvényes: 2018. 1. 1.

Ked vez mé nyek is mét lé sért:

 3–6-szor 3%

 7–11-szer  5%

 12-szer és több ször 10%

Kedvezmény hirdetési csomagok esetén:

 érdeklődjön hirdetőirodánkban

  Fel árak: 

 meg ha tá ro zott he lyen 50%

 gra fi ka el ké szí té se 5%

Ati pi kus hir de té si le he tő sé gek:

 be ra kott hir de tés 50 g-ig 0,07 euró /db

 be ra kott hir de tés 50 g fe lett  meg egye zés sze rint

 be ra gasz tott hir de tés 0,12 eurótól /db

 szalaghioetés 0,17 eurótól /db

 Sztor nódíj:  

 13 nap pal a meg je le nés előtt 50%

 12 na pig  a meg je le nés előtt 100%

 Zá rá sok:  

 A hir de tés meg ren de lé se 13 nap pal a meg je le nés előtt

 Hir de té si ala pok                        10 nap pal a meg je le nés elött

 Tech ni kai fel té te lek:  

 Hor do zók:      CD, DVD, E-mail

 For má tu mok:   PDF, Photoshop, Illustrator EPS 300 dpi, CDR 

(szö veg gör bék ben)

2. borítólap
210 x 285 mm

1 700 euró

1/2 álló
91 x 255 mm

690 euró

1/1 álló
210 x 285 mm

1 380 euró

1/1 álló
186 x 255 mm

1 380 euró

3. borítólap
210 x 285 mm

1 700 euró

4. borítólap
210 x 285 mm

2 100 euró

1/4 modul
91 x 127 mm

340 euró

1/2 fekvő
186 x 128 mm

690 euró

1/3 fekvő
186 x 85 mm

460 euró

1/4 álló
44 x 255 mm

340 euró

1/3 álló
59 x 255 mm

460 euró

1/3 álló
91 x 174 mm

460 euró

1/8 modul
91 x 64 mm

170 euró

1/16 modul
91 x 32 mm

85 euró

logó
max. 30 x 30 mm

50 euró

1/8 fekvő
186 x 32 mm

170 euró

1/4 fekvő
186 x 66 mm
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