
A ki ad vány jel lem zői

Az Új Szó az egyetlen Szlovákiában magyar nyelven megjelenő napilap. A hét 6 napján jelenik 
meg 20 – 40 oldalas terjedelemben, különféle tematikus és speciális hirdetési mellékletekkel 
gazdagítva. A napilap stabil olvasói táborral rendelkezik, mivel a lap az életüket érintő problémákról 
ír, valamint régiójukról gazdag információanyaggal és aktuális hírekkel rendelkezik. A kiadvány széles 
körben éri el célközönségét (403 845 szlovákiai magyar anyanyelvű lakos).

Az Új Szó-t minden ötödik Szlovákiában élő magyar nemzetiségű lakos olvassa rendszeresen.
A nagyszombati és a nyitrai kerületben a második legolvasottabb véleményformáló napilap.
Olvasóinak több, mint 43%-a legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik. 

* Az MML-TGI SR 2014 szerint  

További információk a kiadványról:  Tel.: +4212 32 153 123 vagy e-mail-ben: reklama@ujszo.com

Duel – Press

Nyom ta tott pél dány szám: 26 000 db
Ter je de lem:  20–40 oldal
Az utób bi 14 nap alatt ol vas ta: 5,3 �, 238 800 olvasó*

Szlovákia egyetlen magyar nyelvű napilapja



Az ÚJ SZO és a speciális A3 formátumú mellékletek árjegyzéke 2018. 5. 1-től érvényes 

 Ati pi kus hir de té si le he tő sé gek
 be ra kott hir de tés 50 g-ig    0,08 euró/db
 50 g fe lett meg egye zés sze rint
 be ra gasz tott hir de tés 0,12 euró/db
 gé pi be ra gasz tás – a le vo nó árá val együtt 0,15 euró/db
 sza lag 0,17 euró/db
 fó li á zás meg egye zés sze rint
  to váb bi in for má ció a hir de tő iro dá ban
 Fel árak
 a töb bi szer kesz tői ol dal (ol da lak, me lye ken leg alább egy szer kesz tői anyag sze re pel) 50%
 igé nyelt fe lü let  50%
 a hir de tés meg je le ní té se 24 órán be lül 100%
 a hir de tés el ké szí té se 5%
 PR cikk 100%
 A sztor nó zás költ sé gei  
 a meg je le nés előtt 14–8 nap pal     50%
 a meg je le nés előt ti 7 na pon délután     100%
 Le adá si ha tár idők  
 meg ren de lé sek 7 mun ka nap pal a meg je le nés előtt
 hir de tés ala pok 5 mun ka nap pal a meg je le nés előtt (for dí tás + 4 nap)
 Tech ni kai fel té te lek  
 hor do zók: CD, DVD, e-mail
 for má tu mok:  PDF, Photoshop, Illustrator EPS 300 dpi, (szö veg gör bék ben)
 Té te lek sze rin ti ked vez mé nyek
 3500    –  10000 euró   4%
 10000  –  20000 euró 7%
 20000  –  30000 euró 10%
 30000 euró felett 12%
 Ked vez mé nyek is mét lé sért
 3-szor 5%
 4–7-szer 7%
 8–10-szer 10%
 11-szer és több ször 12%

1 mm ára egy osz lop ban: szí nes – 1,90 euró (a hirdetési oldal ára)

1/2 fekvő
258 x 171 mm

oldal: 3 3 200 EUR
oldal: 5,7 2 400 EUR
többi oldal: 1 600 EUR

1/2 alló
127,5 x 345 mm

oldal: 3 3 200 EUR
oldal: 5,7 2 400 EUR
többi oldal: 1 600 EUR

1/3 fekvő
258 x 113 mm

oldal: 3 2 120 EUR
oldal: 5,7 1 590 EUR
többi oldal: 1 060 EUR

1/3 alló
84 x 345 mm

oldal: 3 2 120 EUR
oldal: 5,7 1 590 EUR
többi oldal: 1 060 EUR

1/4 modul
127,5 x 171 mm

oldal: 3  1 660 EUR
oldal: 5,7 1 245 EUR
többi oldal: 830 EUR

1/4 fekvő
258 x 84 mm

oldal: 3  1 660 EUR
oldal: 5,7 1 245 EUR
többi oldal: 830 EUR

1/6 alló
127,5 x 113 mm

oldal: 3  1 180 EUR
oldal: 5,7 885 EUR
többi oldal: 590 EUR

1/9 alló
100,5 x 113 mm

cmyk 400 EUR

1/9 fekvő
153 x 56 mm

cmyk 400 EUR

1/6 fekvő
171 x 84 mm

oldal: 3  1 180 EUR
oldal: 5,7 885 EUR
többi oldal: 590 EUR

1/18
100,5 x 56 mm

cmyk 200 EUR

1/36
100,5 x 26 mm

cmyk 100 EUR

1/12
100,5 x 84 mm

cmyk 300 EUR

1/8 fekvő
127,5 x 84 mm

oldal: 3  900 EUR
oldal: 5,7 675 EUR
többi oldal: 450 EUR

1/2 panoráma
540 x 171 mm

cmyk 4 800 EUR

2/1 panoráma
540 x 345 mm

cmyk 5 600 EUR

junior page panoráma
360 x 229 mm

cmyk 5 300 EUR

hlavička
52,5 x 37,5 mm

cmyk 350 EUR

hlavička
44x69,5 mm

cmyk 550 EUR

modul
258 x 30 mm

cmyk 1 900 EUR

1/1 alló
258 x 345 mm

oldal: 5,7 4 650 EUR
többi oldal: 3 100 EUR

junior page
171 x 229 mm

oldal: 5,7 2 775 EUR
többi oldal: 1 850 EUR

modul
258 x 30 mm

modul
100,5 x 63,5 mm

modul
205,5 x 30 mm

cmyk 1 150 EUR cmyk 950 EUR cmyk 920 EUR

Az árjegyzék érvényes a specializált A3-as formátumú mellékletekre is. Az árak nem tartalmaznak áfát.

Az Új Szó napilap rendszeres A3-as mellékleteinek címlapjai.

FIGYELMEZTETÉS: A hirdetés megrendelésével a megrendelő egyetért a 
DUEL – PRESS, s.r.o. Általános üzleti feltételeiben (alább csak VOP) feltünte-
tett hirdetési feltételekkel. A VOP aktuális verziója megtalálható 
a www.ujszo.com weboldalon, igényléssel hozzáférhető a DUEL - PRESS, s.r.o, 
Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 3 hirdetőirodában, vagy a reklama@ujszo.com 
e-mail címen.
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ElérhEtőség: DUEL - PRESS, s.r.o, Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 3,
tel.: +4212 32 153 123 alebo e-maile: reklama@ujszo.com

Duel – Press

Oszlopok száma    1 2 3 4 5
Szélesség mm-ben    48 99,5 153 205,5 258 


