
speciális kiadvány a szlovákiai Új Szó napilapban és a Vasárnap hetilapban

Magyarország szállodái
és fürdői



Különleges, közös kiadvánnyal készül a szlovákiai Új Szó napilap és a 
Vasárnap hetilap.

• Most egy katalóguskiadványban mutatjuk be a magyarországi
szállodákat és fürdőket régiókra bontva.

• A mellékletben minden, három csillagos, vagy annál magasabb
kategóriájú hotel megjelenik (igény szerint kiegészítve a panziókkal, 
kiadó szobákkal), névvel, címmel, telefonszámmal, internetes
elérhetőséggel. Csakúgy, mint a hoteleket, a magyarországi fürdőket
is felsoroljuk, szintén régiós felbontásban.

• A kiadvány ideális útmutató azoknak, akik magyarországi üdülést
terveznek, hogy könnyebben válasszanak az igényeiknek megfelelő
szállodát, fürdőt, célállomást.

• Olvasóink, vagyis a szlovákiai magyarok előszeretettel üdülnek
Magyarországon, az egyik legjobb külföldi célcsoport az anyaországi
szállodák, fürdők számára. Éppen ezért most érdemes megjelenni
kiemelt kreatívval is a mellékletben, hiszen most ezzel a szlovákiai
magyarok közel felét elérheti – számukra ez jelenti az útmutatót az
őszi/téli magyarországi kirándulok szervezéséhez.

Röviden...

Az Új Szó az egyetlen szlovákiai magyar nyelvű napilap, amely naponta 
20-23 ezres példányszámban jelenik meg, az auditált olvasók száma 
110 ezer.

A Vasárnap magazin a szlovákiai magyar családok hetilapja, amely 
hetente 22-25 ezres példányszámban jelenik meg, az auditált olvasók 
száma 95 ezer.

Szlovákiában a magyarok száma 450-500 ezerre tehető, így 
kijelenthető, hogy a két lap minden második szlovákiai magyarhoz eljut, 
vagyis a kiadvánnyal a szlovákiai magyarok 50 százalékát tudja 
megszólítani.



• Megjelenés napja: 

- 2021. szeptember 30. (csütörtök) – Új Szó

- 2021. október 5. (kedd) – Vasárnap

• Formátum: A4 (205x275mm), színes

• Oldalak száma: 36–48

• Példányszám: 38 000

• Megrendelési határidő: 2021. szeptember 17. (péntek)

Információk a melléletről...



Szólítsa meg leendő klienseit...

...az www.ujszo.com oldalon is!

• RU (egyedi felhasználó) – 245 000 havonta

• PV (oldalmegtekintés) – 3 600 000 havonta

Ajánlott felületek: 

• Videó elhelyezése a weboldalon

• Reklámbannerek

• Natív- vagy PR-cikkek

• Egyéb lehetőségek



Árajánlatunk...

formátum alapár Új Szó Vasárnap összesen

1/1                  2760 €            500 €               0 €                500 €

1/2                  1380 €            300 €               0 €                300 €

1/3                   920 €             250 €               0 €                250 €

1/4                   680 €             200 €               0 €                200 €

Egyéb méretek, online felületek: megegyezés alapján

Az árak kizárólag a Magyarország szállodái és fürdői mellékletre érvényesek. Az árak ÁFA nélkül vannak feltüntetve. Az árlista érvényes: 2021.09.10-től.

Ha a katalógusban szeretné
láthatóbbá tenni a szállodáját, 
fürdőjét, érdemes hirdetési
felületet vásárolni a 
kiadványban, annál is inkább, 
mivel most speciális áron
jelenhet meg a mellékletben –
egyet fizet (Új Szó), kettőt kap 
(Új Szó + Vasárnap).



Köszönöm a figyelmet!
Szabó László, tel:+36305206033, e-mail: laszlo.szabo@ujszo.com

Bízom benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését. Ha 
kérdése van, vagy szeretne kiemelt kreatívval
megjelenni a mellékletben, kérem keressen az
elérhetőségek egyikén.


