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M é d i a a j á n l at

Az ÉLETképek a XV. kerületi Önkormányzat magazinja, amelyhez a lakosok ingyen juthatnak hozzá.
A lap kéthetente 38.000 példányban jelenik meg. A lap kiadásáért az XV Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felel. (1153 Bp., Bocskai u. 1–3. Levelezési cím: 1615 Bp. Pf. 155)
Az újság zökkenőmentes megjelenése érdekében kérjük, hogy a publikálásra szánt anyagokat a lapzárta napján 12 óráig juttassák el a
megadott e-mail címre.
A dokumentumokat e-mailben várjuk, szöveg esetén Wordben, kép esetében JPG, PNG vagy TIFF formátumban, 1:1 méretarányban, 300 dpi
felbontásban. Kérjük, hogy a nyomdakész anyagokat CMYK composite PDF formában, a megrendelt méretben szíveskedjenek elküldeni.
Hirdetésfelvétel telefonon: (1) 259-0511 vagy (20) 934-1257; e-mail: hirdetes@xvmedia.h

Megjelenések 2017-ben
Lapszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lapzárta
január 19.
február 2.
február 16.
március 2.
március 16.
március 30.
április 13.
április 27.
május 11.
május 25.
június 8.
június 22.

Szerződési feltételek

Megjelenés
január 26.
február 9.
február 23.
március 9.
március 23.
április 6.
április 20.
május 4.
május 18.
június 1.
június 15.
június 29.

Megjelenés
60+
60+
60+
60+
60+
60+

Lapszám
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. karácsonyi

Lapzárta
július 13.
augusztus 3.
augusztus 17.
augusztus 31.
szeptember 14.
szeptember 28.
október 12.
október 26.
november 9.
november 23.
december 7.
december 14.

Megjelenés
július 20.
augusztus 10.
augusztus 24.
szeptember 7.
szeptember 21.
október 5.
október 19.
november 2.
november 16.
november 30.
december 14.
december 21.

Megjelenés
60+
60+
60+
60+
60+
60+

E megrendelőlap egyúttal szerződés is, melynek alapján a Megrendelő, valamint a XV Média NKft. (továbbiakban: Kiadó) az alábbi kötelezettségeket vállalja.
1. A Megrendelő a megrendelni kívánt hirdetés kéziratát (szöveget, ábrát, fotót vagy egyéb nyomdakész anyagot) a lapzárta napján 12 óráig a Kiadó rendelkezésére bocsátja.
2. A Kiadó kötelezi magát, hogy a megrendelt hirdetést a Megrendelő által közölt méretben és terjedelemben, megfelelő minőségben megjelenteti.
3. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy mások személyiségi jogait sértő, ill. törvénybe ütköző hirdetéseket nem közöl.
4. Átutalásos megrendelés esetén a megrendelés díját a Kiadó támpéldány kíséretében leszámlázza. A számla kiegyenlítése a számla kiállításától számított 15 napon belül átutálassal, a Pannon Takarék Bank 63200171-11049061 sz. számla javára történik.
5. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel. Kiadó a késedelembe esés napját követő naptól kezdődően jogosult késedelmi kamat felszámítására.
6. Aláírt hirdetési megrendeléstől elállást a Kiadó csak a lapzárta napjáig fogad el. Határidő utáni elállás esetén a Kiadó jogosult bánatpénz címén a díj
50%-át leszámlázni.
7. Amennyiben a Megrendelőnek 60 napon túli lejárt tartozása van a Kiadó felé, Kiadó jogosult a megrendelt (vagy visszaigazolt) hirdetés közzételét
külön értesítés nélkül megtagadni.
8. A hirdetésmegjelenés meghiúsulása esetén a Kiadó a befizetett összeg visszatérítésén kívül semmilyen anyagi felelősséget nem vállal.
9. A Megrendelő kártérítésre vonatkozó igényéről a megjelenés (vagy a tervezett megjelenés) dátumát követő 5 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni a Kiadót, mely határidőt a felek jogvesztő határidőként fogadnak el. A Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad. A nyomdai megjelenés során megfelelő eredetik
esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- vagy tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.
10. Kiadó mindennemű felelősséget elhárít a kiadványaiban megjelenő olyan behúzott vagy befűzött termékért, amelyeket nem maga szerkesztett vagy készített.
11. Megrendelő teljes körű helytállás sal tartozik a Kiadó felé arra az esetre nézve, ha a hirdetéssel összefüggésben harmadik személy, hatóság a Kiadóval szemben követelést támaszt. Megrendelő szavatol különösen azért, hogy a hirdetés nem sérti a jogi-, a védjegy- és versenytörvény rendelkezéseit,
illetve a gazdasági reklámokról és azok magyar nyelvű közzétételéről szóló törvények előírásait.
12. Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy hirdetési kéziratban szereplő szerzői alkotásokat, mint reklámcélú műveket Kiadó – Megrendelő érdekében – kiadványaiban, továbbá a mobilszolgáltatók felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége keretei között – különös tekintettel a számítógépes
világhálón történő, valamint a WAP-alap kommunikációra – tárolja, korlátlan alkalommal közzétegye.

hirdetésméretek
BELkép

1/1 oldal
206*270 mm
Színes

199 000 Ft+áfa

Fekete-fehér

169 000 Ft+áfa

1/2 fekvő
206*133 mm
Színes

99 000 Ft+áfa

Fekete-fehér

79 000 Ft+áfa

1/4 fekvő
206*64,5 mm
Színes

59 000 Ft+áfa

Fekete-fehér

49 000 Ft+áfa
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hirdetésméretek
BELkép

1/2 álló

1/8 álló

101*270 mm

64,5*101mm

Színes

99 000 Ft+áfa

Színes
39 000 Ft+áfa

Fekete-fehér

79 000 Ft+áfa

Fekete-fehér
29 000 Ft+áfa

1/4 álló
101*133 mm
Színes

59 000 Ft+áfa

Fekete-fehér

49 000 Ft+áfa
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hirdetésméretek

1/8 fekvő

1/10 álló

101*64,5 mm

80*64,5 mm

Színes

39 000 Ft+áfa

Színes

29 000 Ft+áfa

Fekete-fehér

29 000 Ft+áfa

Fekete-fehér

19 000 Ft+áfa

junior page
164*201,5 mm
Színes

129 000 Ft+áfa

Fekete-fehér

109 000 Ft+áfa
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hirdetésméretek

1/4 csík

1/16 álló

1/20 álló

48,5*270 mm

48,5*64,5 mm

38*64,5 mm

Színes
59 000 Ft+áfa

Színes
19 000 Ft+áfa

Színes
9 000 Ft+áfa

Fekete-fehér
49 000 Ft+áfa

Fekete-fehér
14 000 Ft+áfa

Fekete-fehér
7 000 Ft+áfa

Kiemelt támogatói csomagajánlatunk:
1/2 oldalas hirdetés díjáért 1 oldalnyi támogatói oldal
(2 alkalmas megrendelés esetén) egyeztetett témaválasztással.
1/1 oldalas hirdetés díjáért 2 oldalnyi támogatói oldal
(2 alkalmas megrendelés esetén) egyeztetett témaválasztással.
A fentiekhez kapcsolódó hirdetéseket megjelentetjük az xvmedia.hu honlapján is.
(A fenti lehetőségek más kedvezménnyel nem összevonhatók.)

Behúzás
Egyedi ajánlat szerint

Apróhirdetés az

újságban

Magánszemélyeknek:

Ingyenes (226 karakter)

Cégek,vállalkozások:

5 000 Ft + áfa (226 karakterig)

keret, színes kiemelés, 20% felárral kérhető
226 karakter felett karakterfelár!
Áraink 1–3 megjelenésre értendők.
4–10 megjelenés megrendelése esetén 10% kedvezmény,
11 feletti megrendelés esetén 20% kedvezmény érhető el.
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Képújság hirdetési árai 2017. 01. 01-től
Napi hét alkalommal 90 perc terjedelemben kb. 150.000 háztartásban látható a kerületi analóg és a DIGI összes budapesti és
agglomerációs digitális kábelrendszerén, és online az interneten. Egy hirdetés min. 20 mp-ig látszik.

2 hét (ez kb. 100 megjelenés)
Cégeknek, Vállalkozásoknak: 8 000 Ft + áfa
Magánszemélyeknek:

3 000 Ft + áfa

A hirdetés elkészítése, ha nem készen hozzák: 1500 Ft + áfa/db

Reklámspot, PR-riport sugárzási árai 2017. 01. 01-től
Reklámblokkban:

300 Ft + Áfa/mp

PR riport :			

200 Ft + áfa/mp

Reklámfilm készítés ára: Pontos egyeztetés alapján gyártási ajánlatot teszünk.
PR riport készítési irányára: 3 000–8 000 Ft + áfa/ perc
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hirdetésméretek

felső banner
900*50 px vagy 1100*50 px

jobb sarok
300*300 px

jobb monokli
270*270 px

szövegközi banner
620*50 px

szövegközi nagy banner
620*300 px

lábléc banner
270*270 px
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Bannerek árai az xvmedia.hu-n
Méret

Ár/hét (gyártás nélkül)

Ár/hónap (gyártás nélkül)

900*50 px vagy 1100*50 px

8 900 Ft

28 480 Ft

300*300 px

4 900 Ft

15 680 Ft

620* 50 px

3 900 Ft

12 480 Ft

620* 300 px

7 900 Ft

24 900 Ft

287*287 px

4 900 Ft

15 680 Ft

270*270 px

4 000 Ft

8 800 Ft

Felső banner
Jobb sarok banner
Szövegközi banner
Szövegközi nagy banner
Lábléc banner
Jobb monokli

Webes hirdetések készítési költsége
• egyszerű statikus banner  . . . . . . . . . . . . . . 6000 Ft
• animált gif (egyszerű mozgó kép)  . . . . . 12 000 Ft
• HTML animáció .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Ft

