6635 Szegvár, Kórógy u. 69.
Telefon / fax: + 36 63 364 400
http://www.megapress.hu/
center@megapress.hu

A legrészletesebb térkép!
ź Dekoratív műholdas és vonalas hibrid térkép, frissített
utcanevek, kerékpárutak, sok-sok hasznos adat.
ź Vállalkozását bejelöljük a térképen sorszámmal
és koordinátákkal.
ź Szigetszentmiklósi fotók, nevezetességek, közhasznú
információk.
ź Hatékony és tartós hirdetési lehetőség.
ź Exkluzív megjelenésű kiadvány.
ź 1995 óta a Hirdetők szolgálatában, ez idő alatt több
száz reklámkiadványt készítettünk.

MÉDIA TÁJÉKOZTATÓ
Szigetszentmiklós falitérkép 2018.

Tisztelt Hirdetőnk,
leendő Hirdetőnk!
Manapság lépten-nyomon reklámokba botlunk. A sajtó, a rádió, a
televízió zúdítja ránk a hirdetések tömegét. Vajon az Ön üzenete elér
ahhoz, akinek szánja?

Falitérképünkön elhelyezett hirdetés előnyei
ź A lakosságot ellátó szolgáltatásokról szóló információk eljuttatása
a háztartásokba egy tartós és hatékony módon.
ź A hirdetőt jobban megismeri a közvetlen fogyasztó, ezáltal
lépéselőnyt szerez a konkurenciával szemben.
ź A falitérképen elhelyezett reklám hatékony, mert évekig van
„szem előtt” a hirdetés.

A falitérkép jellemzői
ź Színvonalas, teljesen színes kivitel, 120 g fényes műnyomó papíron.
ź Mérete: 698 × 990 mm.
ź Színes, szigetszentmiklósi professzionális, szép fotókkal és városi
címerrel díszítve.
ź A kiadvány mérete: 494 × 684 mm, álló formátum.
ź Egy oldalas, tekercselt és hajtogatatlan változatokban.
A Megapress Kiadó a jelenlegi legkorszerűbb technikával készíti
kiadványait, napjaink elvárásainak megfelelő legmagasabb igényeknek
megfelelően.
Hirdetőink megelégedettségét az ismételt hirdetések jelzik számunkra.
A helyi hirdetők mellett egyre több kiemelt cég, pénzintézet és más
vállalkozás lett rendszeres partnerünk.

Hirdetési feltételek
ź A bemutatkozás lehet szöveg, (színes) kép, vagy ezek kombinációja.
ź A hirdetés átadható Üzletkötő Munkatársunknak írásban, CD-n,
DVD-n, de elküldhető a Megapress Kiadónak e-mail-ben
(center@megapress.hu), levélben és az említett adathordozókon.
Az adathordozókat visszajuttatjuk.
ź A szerkesztett hirdetésről korrektúrát mutatunk be.
ź Megrendelés, anyagleadás határideje: 2018. január 31.

Hirdetési keretek és formátumok, díjak
1 egység & 46 × 46 mm (négyzet)
11.800 Ft + ÁFA = 14.986 Ft
2 egység & 46 × 93,6 mm (álló vagy fekvő)
23.600 Ft + ÁFA = 29.972 Ft
3 egység & 46 × 141,2 mm (álló vagy fekvő)
35.400 Ft + ÁFA = 44.958 Ft
4 egység & 93,6 × 93,6 mm (négyzet)
vagy 46 × 188,8 mm (álló vagy fekvő)
47.200 Ft + ÁFA = 59.944 Ft
5 egység & 46 × 236,4 mm (álló vagy fekvő)
59.000 Ft + ÁFA = 74.930 Ft
6 egység & 93,6 × 141,2 mm (álló vagy fekvő)
70.800 Ft + ÁFA = 89.916 Ft
Utánrendelés a kiadványból
400 Ft + ÁFA = 508 Ft / darab
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ź Tervezett megjelenés: 2018. március 1.
ź A kiadvány weboldala, online megrendelés:
www.megapress.hu/szigetszentmiklosterkep2018

Terjesztés
ź Forgalmas közterületek, közlekedési csomópontok, városi kiállítások,
rendezvények helyszíne, városi, megyei intézmények, polgármesteri
hivatalok, művelődési házak, könyvtárak, egészségügyi
intézmények, nagyobb munkahelyek, üzemanyagtöltő állomások,
Tourinform-irodák (országszerte), utazási irodák stb.
ź A kiadványból minden hirdetőnk kap 30 darabot.
ź A kiadvány ingyenes, kereskedelmi forgalomba nem kerül!
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Keressen bennünket bizalommal, kérdéseire készséggel válaszolunk.
Üzletkötőnk kérésére felkeresi Önt!
Vállalkozásához kiemelkedő üzleti sikereket kívánunk!
Tisztelettel: Purgel Zoltán

