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Szerkesztői ajánló
Sebességet váltott az ingatlanpiac, témák gazdag tárát kínálva a Világgazdaság néhány éves szünet után jelentkező újabb Üzleti Ingatlan Évkönyvéhez, amely a terület
szakembereinek, szakértőinek, bennfenteseknek, szakmai és pénzügyi befektetőknek és a terület iránt érdeklődő kívülállóknak egyaránt érdekes lehet. Mindezt egy
olyan időpontban, amikor az ingatlanfejlesztők számára a családok otthonteremtési programja, az újabb toronyháztervek, a szállodanyitási hullám, a betörni készülő kereskedelmi márkák puhatolózása, a felújítási pályázatok, és a nemzetközi ingatlanalapok Magyarországra irányult figyelme egyenként és együttesen is komoly
aktivitást generál a piacon. Miközben bemutatjuk a jövőt meghatározó projekteket.
A kereskedelmi ingatlanok, az irodapiac, a logisztikai és az ipari parkok, valamint
a termőföldekkel kapcsolatos aktualitások és piaci trendek, hatástanulmányok is az
évkönyv szerves részét képezik majd terveink szerint.
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Hirdetési méretek és árak
Felület

Tükörméret (mm)

Vágott méret (mm)

Kifutó méret (mm)

B2

179×245

205×275

215×285

1 300 000

B3

179×245

205×275

215×285

1 300 000

B4

179×245

205×275

215×285

1 500 000

2/1

358×245

410×275

420×285

2 000 000

1/1

179×245

205×275

215×285

1 000 000

1/2 álló

88×245

102×275

112×285

500 000

1/2 fekvő

179×121

205×136

215×146

500 000

1/3 álló

57×245

71×275

81×285

335 000

1/3 fekvő

179×76

205×98

215×108

335 000

1/4 álló

88×121

102×136

112×146

250 000

Speciális elhelyezés

Műszaki paraméterek
Tervezett terjedelem:
Megrendelés:
Anyagleadás:
Megjelenés:
Formátum:
Papír:
Nyomás:
Nyomott példányszám:

Listaár (Ft)

100% felár

64 + 4 oldal
2017. május 10.
2017. május 15.
2017. május 25.
205 x 275 mm

90 g-os LWC
4+4 rotációs ofszet
8 000 db

Lemondási és módosítási határidő: a megrendelési határidőig.

A nyomdakész anyagot az „Anyagleadási paraméterek” fejezetben meghatározott módokon és formátumban tudjuk fogadni.
Az árak forintban, áfa nélkül értendők, és visszavonásig érvényesek. Az egyéb hirdetési feltételekről a Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft.
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint rendelkezik.

Politikai hirdetést nem fogadunk be.

Mediaworks Hungary Zrt. 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
HIRDETÉSFELVÉTEL: tel: (1) 460 2541, (1) 460 2529,
fax: (1) 460 2579
e-mail: hirdetes@mediaworks.hu
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ANYAGLEADÁSI PARAMÉTEREK
Kész hirdetéseket a következő módon lehet kiadónkba eljuttatni:
• CD-n, DVD-n, pendrive-on vagy e-mailen (max. 10 MB terjedelemig) az alábbi címeken:
Női lapok:

hot!, Fanny, Lakáskultúra, Test és Lélek

Gasztrolapok:

Fanny Konyha, Ínyenc, Édes élet, Tina Konyha

Ifjúsági lap:

BRAVO

Sportlapok:

Nemzeti Sport, Képes Sport, Nemzeti Sport Magazin

Autó-Motor

mgyartas@mediaworks.hu
gyartas@nemzetisport.hu
amstudio@automotor.hu

Manager Magazin

vggyartas@mediaworks.hu

Világgazdaság
Regionális lapok:

vggyartas@@mediaworks.hu

Vasárnapi lapok:

24 óra, Heves Megyei Hírlap, Somogyi Hírlap, Tolnai
Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap, Békés Megyei
Hírlap, Petőﬁ Népe

megyeigyartas@mediaworks.hu

Vasárnap Reggel

Kérjük, hogy anyagleadás esetén a következő információkat feltétlenül tüntesse fel az e-mailben:
• megrendelő/hirdető cég neve
• újság neve
• megjelenési méret/szín
• megjelenés napja
A kész anyagokat eps, tif, pdf, ai formátumokban tudjuk elfogadni 300 dpi felbontásban, CMYK színbontásban.
A színhelyesség garantálásához proof vagy cromalin biztosítása szükséges. Ezek hiányában a megjelenés után
színhelyességi reklamációt nem fogadunk el.
A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe:
• Kérjük, hogy a fájlban szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve).
• Ügyeljenek az overprint, knock-out beállítások helyességére.
• InDesign programban készült hirdetésnél kérjük, hogy a szöveglayer felül legyen.
• Photoshop eps/tif/jpg formátumoknál minden esetben ﬂattened, CMYK, legalább 300 dpi felbontású anyagot
tudunk elfogadni.
• JPG-tömörítés esetén kérjük a Maximum Quality beállítás használatát a kisebb méretű betűk, vékony vonalak
torzulásának, töredezésének minimalizálása érdekében.
• Az alkalmazott nyomtatási eljárás technológiai korlátait (különböző papírminőségek, hajtás-, vágás- és
színilleszkedés-ingadozások, negatívba forgatott vékony graﬁkai elemek, betűnagyság, a fekete szöveg csak black
plate-en legyen, és mindenképpen kerüljék a direkt színek alkalmazását).
• CorelDraw-ban készült anyagot nem tudunk elfogadni.
További elvárások kifutó hirdetéseknél:
• Javasoljuk, hogy a vágástól befelé 5 mm-re hasznos információt ne tervezzenek.
• A vágó- és regisztrációs jelek, színskálák a vágástól minimum 5 mm-re legyenek, de mindenképpen a hirdetésen
kívül helyezkedjenek el.
• A kifutó méretű anyagokra körben 5-5 mm kifutót kérünk.
Készítendő hirdetések esetén:
• Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt hirdetéshez a képeket és logókat 300 dpi felbontásban, a szöveget word
dokumentumként elmentve, a nyomdába adás előtt négy munkanappal küldjék.

AMENNYIBEN A LEADOTT ANYAG A FENTI PARAMÉTEREKNEK NEM FELEL MEG, NEM TUDJUK
GARANTÁLNI A HIRDETÉS HELYES MEGJELENÉSÉT, ÍGY REKLAMÁCIÓT NEM ÁLL MÓDUNKBAN
ELFOGADNI.

