
Diósd város ingyenes közéleti havilapja

Médiaajánlat

TISZTELT HIRDETŐNK!
Kiadónk gondozásában minden hónap 20–23-a között 4000 példányban megjelenő színes Dió(sd)héjban ingyenesen jut el 
minden családhoz, az önkormányzat és a település közintézményeibe, továbbá a városban működő vállalkozásokhoz.
A hirdetések megrendelését az aktuális hónap 1–5-e között a hirdetes@kornetas.hu címre várjuk.
A teljes terjedelmében színes havilap hirdetési tarifáit a következőkben találja.

HIRDETÉSI ÁRAK
2022. 

Belív oldalak:
1/1 oldal kifutó 210 × 297 mm  50 000 Ft + áfa

(+ 3 mm túltöltés minden oldalon)
tükör 177 × 255 mm 

1/2 oldal  fekvő 177 × 125 mm 28 000 Ft + áfa
álló 86 × 255 mm

1/4 oldal fekvő 177 ×   60 mm 15 000 Ft + áfa
álló 86 × 125 mm

1/8 oldal fekvő 86 ×   60 mm 8000 Ft + áfa
1/16 oldal fekvő 86 ×   27 mm 4500 Ft + áfa

Borító II. III.:
1/1 oldal kifutó 210 × 297 mm 60 000 Ft + áfa

 (+ 3 mm túltöltés minden oldalon)
1/1 oldal tükör 177 × 255 mm 
1/2 oldal  fekvő 177 × 125 mm 32 000 Ft + áfa

álló 86 × 255 mm
1/4 oldal fekvő 177 ×   60 mm 17000 Ft + áfa

álló 86 × 125 mm
1/8 oldal fekvő 86 ×   60 mm 9000 Ft + áfa

Borító IV.:
1/1 oldal kifutó 210 × 297 mm  65 000 Ft + áfa

(+ 3 mm túltöltés minden oldalon)
1/1 oldal tükör 177 × 255 mm 
1/2 oldal  fekvő 177 × 125 mm 35 000 Ft + áfa

Az árak kész, nyomdai megjelenésre alkalmas grafi kai állományokra vonatkoznak. 
Ettől eltérő esetben kiadónk 4000 Ft/munkaóra + áfa áron vállalja a hirdetések megszerkesztését.

A megrendeléskor lekötött évi négy, vagy többszöri megjelenés esetén 10% kedvezmény illeti meg önt!

A lapban lehetőség van behúzásra, termékminta vagy kisebb ajándék elhelyezésére. További információért kérem, 
hívjon a lenti számon, vagy írjon e-mailt a hirdetes@kornetas.hu címre.

Tisztelt Hirdetőnk!
Kiadónk jelenteti meg – január és augusztus kivételével – minden hónap 23–27. között a Sóskúti Híradó, minden páros 
hónap második felében a Zámori Hírek folyóiratokat.
Ha legalább két lapban egyszerre jelenteti meg hirdetését, mindkettő díjából 10%, mindhárom esetén 15% kedvezményt 
adunk.

Hirdetését személyesen is megrendelheti és kifi zetheti Máté István
Diósdon a Kövirózsa Virágkuckóban. hirdetési ügyintéző
Cím: 2030 Diósd, Sashegyi út 4. Tel.: +36 30 856 1509 +36 1 239 0146
Nyitva tartás H–P: 9–15 óra Sz: 9–12 óra +36 20 913 3899
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Akcióban a város
Diósd idejében reagált a vészhelyzetben

Gyere velünk!
A társaskör az online térbe 
költözött
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Szent György hava  
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