
1/12 oldal
69,5×142 mm  v. 143×69 mm
fekete-fehér 17 500 Ft+Áfa

színes 22750Ft+Áfa

1/8 oldal
69,5×214 mm; 143×105 mm; 290×51 mm

fekete-fehér  22 240 Ft+Áfa,  színes 28 910 Ft+Áfa
1/16 oldal

69,5×105 mm  v. 143×51 mm
fekete-fehér 12 500 Ft+Áfa

színes 16250 Ft+Áfa

1/24 oldal
69,5×69 mm

fekete-fehér 8 000 Ft+Áfa
színes 10400 Ft+Áfa

Média`jánlat             2016
Lapunk Gödöllő egyetlen közéleti hetilapja, amely 1998 óta ingyenes, hetente minden gödöllői háztartásba eljut 13.700 
példányban. Ezen kívül eljuttatjuk a közintézményekbe is (könyvtár, művelődési központ, orvosi rendelők stb.).
Újságunk napilap formátumban jelenik meg, színes oldalakkal! Alább láthatók hirdetéseink méretei és árai. A hirdeté-
sek mérete technikai okokból, illetve hirdetőnk kérésére, a tördelőszerkesztővel történő egyeztetés után változhat. Ha 
a hirdetésben kép (pl: logo) szerepel, azt kérjük a megfelelő formában  (e-mail-en, pendrive-on, nyomdai minőségben)  
a  hirdetéshez  mellékelni. 
A közölt árak a hirdetési oldalakra és fekete-fehér hirdetésre vonatkoznak, címoldali méretekre és árakra külön díj-
szabás vonatkozik! Hátlapon 50% felár,  hirdetési oldalon színes hirdetés 30% felár! Legalább háromszori megjelenés 
esetén 10%, folyamatos (minimum 6 alkalom) megjelenéskor 20% kedvezményt adunk (az apróhirdetésekre nem vo-
natkozik ez a kedvezmény). 
A hirdetések leadási határideje az előző hét csütörtökje (12 óráig). Megjelenés a következő hét kedden. 
A lakossági apróhirdetés ára 20 szóig egységesen bruttó 1200Ft, efölött szavanként bruttó 60Ft. Apróhirdetést csak 
személyesen, az irodában tudunk felvenni! (Művészetek Háza, Gödöllő, Szabadság út 6.)

Lokálpatrióta hetilap               Alapítva 1992

Hnformáció:  fncnkknldch`?fl`hk-bnl
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  a visszavonásig  
érvényesek!

1/32 oldal
69,5×51 mm 

fekete-fehér  6 740 Ft+Áfa
színes 8760 Ft+Áfa

1/6 oldal - 143×142 mm
fekete-fehér 32 500 Ft+Áfa

színes 42 250 Ft+Áfa

1/4 oldal     méretek:      69,5×434 mm;
290×105; 143×214; 216,5×143 mm

fekete-fehér 48 500 Ft+Áfa
színes 63 050 Ft+Áfa

½ oldal - 143×434 mm v. 290×214 mm
fekete-fehér  92 500 Ft+Áfa

színes 120 250 Ft+Áfa

1/1 oldal - 290×434 mm
fekete-fehér 157 500 Ft+Áfa

színes 204 750 Ft+Áfa

1/48 oldal - 69,5×33 mm
fekete-fehér 4 626 Ft+Áfa

színes 6010 Ft+Áfa

Borítón való hirdetéshez a hirdetési 
vezetővel és a tördelőszerkesztővel 

egyeztetni szükséges!
Címoldalra (B1) külön méret és tarifa 

vonatkozik

Hátoldalra (B4) a fenti méretek 
érvényesek, 50% felár


