
Megrendelő neve/cégnév:

Címe (ir.szám, város, utca, házszám):

Adószáma (cég esetén):

Bankszámlaszáma:

Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó neve:

Telefonszáma:

E-mail címe:

MEGÁLLAPODÁS

A Megrendelő jelen „Hirdetési Megrendelőlap aláírásával a fentiekben részletezett Hirde-
tés megjelenését megrendeli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy
 - a megrendelt hirdetést lapzárta előtt eljuttatja, az alábbiak figyelembe vételével:
 - jpg fájlok: legjobb tömörítéssel, minimum 300 dpi-s felbontással,
 FONTOS a méret betartása! Nem megfelelő méretű, készen kapott anyagot vál- 
 toztatás nélkül, a megfelelő méretre „torzítva” helyezünk el.
 - anyagleadás személyesen, illetve e-mailben (szerkesztoseg@gyal.hu) lehetséges.
A lapzártát követően megrendelt hirdetések megjelenésére nincs lehetőség.  
A reklámok tartalmáért a Megrendelő vállal felelősséget!

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény értelmében
a Gyáli Mi Újságot adófizetési kötelezettség nem terheli!

A lap technikai paraméterei

Példányszám:  8.500 db
Oldalméret:  210 x 297 mm
Tükörméret:  184 x 289 mm
Reklámoldal
Tükörméret:  184 x 289 mm
Nyomás:   4 szín (color)
  matt műnyomóra
  borító: 115 g 
  belívek: 90 g

Dátum:

Megrendelő

HIRDETÉSI MEGRENDELŐLAP

Apróhirdetés szövege:

A Gyáli Mi Újság 
kapcsolattartója: 

Veres Sándor
06-30/371-4513

A Gyáli Mi Újság 
hirdetésfelvételi 
irodájának címe:

2360 Gyál, 
Kőrösi út 118-120.

E-mail címe:
szerkesztoseg@gyal.hu

2023. év

2024. év

január február március április május június július augusz-
tus

szep-
tember október novem-

ber
decem-

ber

január február március április május június július augusz-
tus

szep-
tember október novem-

ber
decem-

ber

Kérjük jelölje X-szel, mely hónapra/hónapokra szeretné megrendelni a hirdetést!

Kérjük jelölje X-szel, milyen méretben szeretné megrendelni a hirdetést,
illetve mely fizetési módot választja!

A hirdetés mérete:
(szélesség x magasság)

A hirdetés nettó ára 
megjelenésenként:

Fizetés módja:
  Átutalás     Készpénz

Megjegyzés:

Apróhirdetés

1/8 oldal (90 x 60 mm)

1/2 oldal (184 x 127 mm)

1/16 oldal (43 x 60 mm)

1/4 oldal (90 x 127mm)

1/1oldal (210 x 297 mm +kifutó)

1.500 forint (+27%áfa)

22.000 forint (+27%áfa)

55.000 forint (+27%áfa)

17.000 forint (+27%áfa)

33.000 forint (+27%áfa)

100.000 forint (+27%áfa)

Apróhirdetést csak személyesen, a 
közösségi házban lehet fizetni!

3 hónapra -10%
6 hónapra -20%

12 hónapra -30%

KEDVEZMÉNY


