
 

HIRDETÉSI ÁRAK – 2022 

Tisztelt Hirdetőnk! 

Kiadónk gondozásában évente tíz alkalommal – január és augusztus kivételével – minden hónap utolsó harmadában, 
1500 példányban megjelenő színes Sóskúti Híradó az önkormányzat és a település közintézményei mellett ingyenesen 
jut el minden családhoz és az ipari park vállalkozásaihoz. A lap pdf-állománya a település honlapján olvasható. 
A hirdetések megrendelését az aktuális hónap 5-éig a hirdetes@kornetas.hu címre várjuk. 

Belív oldalak: 

1/1 oldal kifutó 210 × 297 mm (+ 3 mm túltöltés minden oldalon) 28 000 Ft + áfa 
 tükör 180 × 251 mm 
1/2 oldal  fekvő 180 × 122 mm 16 000 Ft + áfa 
 álló 87 × 251 mm 
1/4 oldal fekvő 180 ×   58 mm 8000 Ft + áfa 
 álló 87 × 122 mm 
1/8 oldal fekvő 87 ×   58 mm 5000 Ft + áfa 
 
Borító 2, illetve borító 3. oldal: 

1/1 oldal kifutó 210 × 297 mm (+ 3 mm túltöltés minden oldalon) 33 000 Ft + áfa 
1/1 oldal tükör 180 × 251 mm 
1/2 oldal  fekvő 180 × 122 mm 18 000 Ft + áfa 
 álló 87 × 251 mm 
1/4 oldal fekvő 180 ×   58 mm 12000 Ft + áfa 
 álló 87 × 122 mm 
1/8 oldal fekvő 87 ×   58 mm 5500 Ft + áfa 
 
Borító 4. oldal 

1/1 oldal kifutó 210 × 297 mm (+ 3 mm túltöltés minden oldalon) 36 000 Ft + áfa 
1/1 oldal tükör 180 × 251 mm 
½ oldal fekvő 180 × 122 mm 20 000 Ft + áfa 

Egy naptári évben négy, vagy többszöri megjelenés esetén 10% kedvezmény illeti meg önt! 

A lapban lehetőség van behúzás elhelyezésére. Ezzel kapcsolatos további információért kérem, keressen az 
elérhetőségeken! 

Tisztelt Hirdetőnk! 

Kiadónk gondozásában jelenik meg minden hónap 20-án a Diósdhéjban, minden páros hónap második felében a 
Zámori Hírek folyóirat. 
Ha a három lapban egyszerre jelenteti meg hirdetését, mindegyik díjából 10% kedvezményt adunk. 

Köszönöm figyelmét, várom megkeresését. 
Máté István hirdetési ügyintéző 
hirdetes@kornetas.hu 
+36-20 913 3899 
+36 1 239 0146 

  



 
Hirdetés megrendelése – 2022  

A Megrendelő számlázási adatai 

Név/Cégnév:   ............................................................................................................................................................  

Székhely:   .................................................................................................................................................................  

Adószám:   .................................................................................................................................................................  

Bankszámlaszám:   ....................................................................................................................................................  

Postázási cím:   ..........................................................................................................................................................  

Kapcsolattartó adatai 

Név, telefonszám:   ....................................................................................................................................................  

E-mail:   .....................................................................................................................................................................  

 

Megrendelem a mellékelt szövegű és képanyagú (file nevű) hirdetés közlését a Sóskúti Híradó-ban. 

Megjelenés:  2022/...................................................   havi lapszámban. 

Méret:   .....................................    oldal  ............................  

A megjelenés gyakorisága: egy alkalom több, azaz……….. alkalom 

Ár: .......................... Ft/hó + áfa,  .................. % kedvezmény, azaz összesen ………..………………………..Ft 

Fizetési mód:    készpénz     átutalás 

Megjelenés, terjesztés: január és augusztus kivételével a hónap 23–27. között. 

Anyagleadási határidő: az adott hónap 5-éig. 

 

2022.    ......................................................  hó  .................. nap 

 

 P. H. 

 

 ……………………..…………………………… 

 Megrendelő 

 

Kérjük, a megrendelőlapot számítógéppel, vagy kézzel olvashatóan kitölteni, beszkennelni vagy lefotózni  

és elektronikus úton elküldeni a hirdetes@kornetas.hu e-mail címre!  

Köszönjük. 


