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MÉDIAAJÁNLAT
I. Miért érdemes az Újbuda Média felületein hirdetni?
• Mert a XI. kerület hivatalos Újságában, Televíziójában a Megrendelő üzenete
hatékonyan eljut a célközönséghez
• Az Újbuda Újság, Újbuda TV rendkívül nagy népszerűségnek örvend a XI. kerület lakóinak körében,
mivel a cikkek, rovatok, műsorok mind-mind a kerületben élő emberekről és emberekhez szólnak
• Újságunk és Televíziónk egy már jól megszokott színvonalat képvisel,
így a Megrendelő hirdetése egy igényes, profi környezetben jelenik meg.

II. Hány embert lehet elérni?
ÚJSÁG
80 000 példányszám

TV
22 000 bekötött lakás

WEB
Napi 1 500–2 000 egyedi látogató

III. Milyen felületekben lehet gondolkodni?
•
•
•
•
•
•
•
•

Keretes újság hirdetés
Fizetett PR cikk az újságban
Apróhirdetés az újságban
Képújság a televízióban
Reklám spot a televízióban
Fizetett interjú és stúdióbeszélgetés
Műsor szponzoráció a televízióban
Molinós megjelenés a kerületi nagy rendezvényeken
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IV. Újbuda Újság hirdetési feltételei
• IV.1. Újbuda Újság hivatalos méretei:

Panoráma oldal
méret:
587x425 mm

1/1 oldal
795.000 Ft+áfa
méret:
280x425 mm

1/2 oldal álló
405.000 Ft+áfa
méret:
137,5x425 mm

1/2 oldal fekvő
405.000 Ft+áfa
méret:
280x210 mm

1/3 oldal fekvő
295.000 Ft+áfa
méret:
280x138 mm

1/8 oldal szalag
119.000 Ft+áfa
méret:
280x49 mm

1/3 oldal álló
295.000 Ft+áfa
méret:
90x425 mm

1/4 oldal álló I.
225.000 Ft+áfa
méret:
137,5x210 mm

1/4 oldal álló II.
225.000 Ft+áfa
méret:
66x425 mm

1/4 oldal szalag
225.000 Ft+áfa
méret:
102,5x280 mm

1/6 oldal álló
175.000 Ft+áfa
méret:
90x210 mm

1/8 oldal fekvő
119.000 Ft+áfa
méret:
137,5x102,5 mm

1/12 oldal álló
89.000 Ft+áfa
méret:
90x102,5 mm

1/16 oldal álló
69.000 Ft+áfa
méret:
66x102,5 mm

1/32 oldal fekvő
39.000 Ft+áfa
méret:
66x49mm

1/64 oldal álló
23.500 Ft+áfa
méret:
33x49mm

• IV.2. Leadás formája:
A hirdetéseket az alábbi formátumokban tudjuk fogadni:
Minden esetben 300 Dpi felbontással, vágójelek és egyéb nyomdai jelek nélkül.
• vektoros rajzolóprogramokból (Illustrator, CorelDraw, stb.): PDF (Press Quality), EPS, TIF;
• kiadványszerkesztő programokból (InDesign, stb.):
PDF (Press Quality);
• képszerkesztő programokból (Photoshop, Photostyler stb.): TIF (LZW tömörítéssel), JPG (nem progresszív),
kompozit EPS (CMYK színmódban)
Nem kész hirdetések leadása esetén a kiadó által megbízott nyomdai előkészítőben a hirdetéseket a megrendelt hirdetés listaárának 15%-áért készítik el. Az ehhez szükséges szöveges és képi anyagokat, az elkészítésre
vonatkozó egyértelmű kéréseket ugyancsak e-mailen vagy CD-n fogadjuk. A hirdetés elkészítését közvetlenül
kell megrendelni és úgy is kell fizetni, külön számla ellenében. Szövegek, fotók leadásakor a szövegeket word
formátumban e-mailen, a fotókat pedig eredeti formában, nyomdai feldolgozásra alkalmas felbontásban (300 dpi)
és méretben (minimum 500 kB), képfájlban fogadjuk.
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• IV.3. Újbuda Újság tervezett megjelenései (2013):

Lapszám	hivatalos	megrendelési	tényleges
	megjelenés	határidő
anyagleadás
UB 08

Április 17.

Március 29.

Április 2.

UB 09

Május 1.

Április 19.

Április 22.

UB 10

Május 15.

Május 3.

Május 6.

UB 11

Május 29.

Május 17.

Május 21!

UB 12

Június 12.

Május 31.

Június 3.

UB 13

Június 26.

Június 14.

Június 17.

UB 14

Július 17.

Július 5.

Július 8.

UB 15

Augusztus 7.

Július 26.

Július 29.

UB 16-17
(összevont nyári lapszám)

Augusztus 28.

Augusztus 16.

Augusztus 16.

UB 18

Szeptember 11.

Augusztus 30.

Szeptember 2.

UB 19

Szeptember 25.

Szeptember 13.

Szeptember 16.

UB 20

Október 9.

Szeptember 27.

Szeptember 30.

UB 21

Október 22.

Október 11.

Október 14.

UB 22

November 6.

Október 25.

Október 28.

UB 23

November 20.

November 8.

November 11.

UB 24-25
(Adventi összevont lapszám)

December 4.

November 22.

November 25.

UB 26

December 18.

December 6.

December 9.

A szerkesztőség a 2013. évi megjelenések változtatására fenntartja a jogot!

• IV.04. Kedvezmények:
• Mennyiségi kedvezmények:
Nettó 300 és 500 ezer forint közötti megrendelés esetén: 7%, nettó 500 ezer és egymillió forint közötti meg
rendelés esetén: 10%, egymillió forint fölötti megrendelés esetén pedig egyedi kedvezményt biztosítunk
a megrendelés értékének függvényében.
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• Gyakorisági kedvezmények:
Felület
Megjelenések Kedvez
száma
mény
Listaár

1/2

1/3

1/4

1/6

1/8

1/12

1/16

1/32

1/64

405.000 Ft 295.000 Ft 225.000 Ft 175.000 Ft

119.000 Ft

89.000 Ft 69.000 Ft

39.000 Ft 23.500 Ft

2-4

10%

364.500 Ft 265.500 Ft 202.500 Ft 157.500 Ft

107.100 Ft

80.100 Ft 62.100 Ft

35.100 Ft 21.150 Ft

5-6

15%

344.250 Ft 250.750 Ft 191.250 Ft 148.750 Ft

101.150 Ft

75.650 Ft 58.650 Ft

33.150 Ft 19.975 Ft

7-8

20%

324.000 Ft 236.000 Ft 180.000 Ft 140.000 Ft

95.200 Ft

71.200 Ft 55.200 Ft

31.200 Ft 18.800 Ft

9-10

25%

303.750 Ft 221.250 Ft 168.750 Ft 131.250 Ft

89.250 Ft

66.750 Ft 51.750 Ft

29.250 Ft 17.625 Ft

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

• Csomag kedvezmény:
Az Újbuda Újság hirdetési felületeinek és az Újbuda Televízió képújság, reklám spot, fizetett interjú,
stúdióbeszélgetés vagy műsor szponzoráció egyidejű megrendelése esetén 20% kedvezményt biztosítunk
a televíziós felület árából.

V. Újbuda Televízió
Az Újbuda Tv a főváros legnagyobb lélekszámú kerületének, egyben az ország ötödik legnagyobb
önkormányzatának a közösségi televíziója. Műsorai a UPC Magyarország kábelhálózatán keresztül több
mint 22 ezer lakásába jutnak el a kerületben.

Megjelenési lehetőségek:
• Alap 30 másodperces reklám spot sugárzásunk 1 hétre (azaz 1 fősugárzás 20 ismétléssel) 15.000 Ft+áfa,
1 hónapra pedig 40.000 Ft+áfa. Amennyiben szükséges gyártási költségünk 18.000 Ft+áfa.
• PR film esetében maximum 120 másodperc terjedelemmel 1 hétre (azaz 1 fősugárzás 20 ismétléssel)
30.000 Ft+áfa, 1 hónapra pedig 100.000 Ft+áfa a sugárzási költség. Amennyiben szükséges gyártási
költségünk 32.000 Ft+áfa.

Hirdetésfelvétel:

Szobonya Tímea

telefon:
+36/30 619 3323,
+36/30 645 6606

E-mail:
szobonya.timea@ujbudamedia.hu  

