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A Wirtschaftsletter a Világgazdaság német nyelvű ös�szefoglaló kiadványa. Az online hírlevél főként a Ma-
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CHRONIK
Szijjártó will integrierte
AuSSenwirtSchAft
„Wir wollen zu den Gewinnern der neuen Weltordnung gehören“, so Außen- und Außenwirtschaftsminister Péter Szijjártó auf der Konferenz der Wirtschaftstageszeitung Világgazdaság am Dienstag sowie bei der
Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer DUHIK und der Ungarischen Agentur für
X
Außenwirtschaftsförderung HIPA am Donnerstag im
Budapester Corinthia Hotel.
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portional das meiste ausländische Kapital fließt. Dafür
gebe es mehrere Instrumente, so die strategischen Vereinbarungen zwischen Regierung und Unternehmen,
die Außenwirtschaftsagentur HIPA, die mutige Kreditierungspolitik der Eximbank sowie die Handelshäuser.
Szijjártó betonte bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung von HIPA und DUIHK, dass diese
dem Ausbau des Anteils ungarischer Zulieferer bei Unternehmen mit deutscher Beteiligung in Ungarn diene.
Die DUIHK ist bestrebt, die Einbindung ungarischer Zulieferer in die Lieferketten ihrer Mitgliedsunternehmen
zu fördern und zählt dabei auf aktive und intensive Mitwirkung der HIPA.

információhoz többek között a magyar makrogazdaságról, vállalati hírekről, ingatlanpiaci trendekről.
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Megjelenés: minden héten csütörtökön

POLITIK
OppOSitiOn fOrdert
X
ÜberprÜfung vOn Szijjártó

Megrendelési határidő: Megjelenés előtt 4 munkanappal.

Die linke Opposition hat bereits im Februar d. J. ein
Vermögenserklärungsverfahren gegen den neuen Außen- und Außenwirtschaftsminister Péter Szijjártó angestrebt, dieser hatte in seiner Vermögenserklärung
vom vergangenen Jahr angeben, dass er bei einem Jahresnettogehalt von 10 Mio. Forint ca. 16 Mio. Forint auf
die hohe Kante legen konnte. Sein Sprecher führte aus,
dass Szijjártó sein Geld gut veranlagt habe, befragte Experten halten jedoch einen Jahresertrag von 30 % für
unwahrscheinlich. Das Vermögen des neuen Außenministers gelangte deshalb jetzt erneut in den Fokus des
Interesses, weil RTL Klub herausfand, dass Szijjártó
(gemeinsam mit seiner Frau) für 167 Mio. Forint ein
Haus in Dunakeszi gekauft habe. Diese wertvolle Immobilie war jedoch in seiner Vermögenserklärung nicht
angegeben, er erklärte dies damit, dass das Haus drei
Tage nach der Vermögenserklärung auf seinen Namen
umgeschrieben wurde und das Geld teilweise durch
Darlehen von seinen Eltern für das Haus zusammenkam. Die Demokratische Koalition des Früheren Ministerpräsidenten Gyurcsány fordert sogar deswegen den

A megjelölt tartományt a logó elhelyezésénél figyelembe kell venni,
más vizuális, szöveges tartalmat nem lehet azon belül elhelyezni.

Nach seiner Umstrukturierung konzentriert sich das
Außenwirtschafts- und Außenministerium voll auf den
Export. Vor vier Jahren lautete noch das Ziel, dass Ungarn zu einem Produktionszentrum Europas avancieren soll, jetzt sollen auch vermehrt Forschung und Entwicklung sowie Innovationskapazitäten ins Land geholt
werden.
Szijjártó sprach über das Entstehen einer neuen
Weltordnung, in der Ungarn als Gewinner hervorgehen
kann, wenn es in Ungarn den höchste BIP-anteiligen
Export und Wertschöpfung gebe und nach Ungarn pro-

gyarországon élő német, osztrák és svájci gazdasági élet
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Anyagleadási határidők: Megjelenés előtt három munkanappal.
Anyagleadási paraméterek: 300 dpi, jpg-tif-eps
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Méret

Listaár HUF (színes)

1/1 oldal

185x245

100 000

1/2 oldal álló

90x245

65 000

1/2 oldal fekvő

185x120

65 000

1/4 oldal álló

90x120

50 000

1/4 oldal fekvő

184,5x60

50 000
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ANYAGLEADÁSI PARAMÉTEREK
Kész hirdetéseket a következő módon lehet kiadónkba eljuttatni:
• e-mailen, max. 10 MB terjedelemig:
- Közéleti és gazdasági média: nszgyartas@mediaworks.hu
- Regionális média: megyeigyartas@mediaworks.hu
- Sport és szórakoztató média: gyartas@nemzetisport.hu
- Női, gasztro és ifjúsági média: mgyartas@mediaworks.hu
• CD-n, DVD-n, pendrive-on
A kész anyagokat Photoshop (eps, tif, pdf), Illustrator formátumokban tudjuk elfogadni 300 dpi felbontásban,
CMYK színbontásban. X

X
X

A színhelyesség garantálásához proof vagy cromalin biztosítása szükséges. Ezek hiányában a megjelenés
után színhelyességi reklamációt nem fogadunk el.

X

X

X

A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe:
A megjelölt tartományt a logó elhelyezésénél figyelembe kell venni,
• Kérjük, hogy a fájlban szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve).
más vizuális, szöveges tartalmat nem lehet azon belül elhelyezni.

• 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 küldjék.

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

