HA TÖBB KELL AZ ÁTLAGOSNÁL!
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Túlköltekező
Felesége futballpiac
beolvasott
Köteles klubjának
Köteles László
nem érti
belga csapatát

fotó: afp

A téli piac abszolút gyôztese
a brazil Oscar lett

Az 5 legdrágább átigazolás:
1. Oscar (59 millió euró)
Chelsea – sanghaj sipg
2. Julian Draxler (39)
Wolfsburg – psg
3. Gabriel Jesus (31,2)
palmeiras – man. City
4. Goncalo Guedes (29,3)
Benfica – psg
5. Dimitri Payet (28,7)
West Ham – marseille

HirDEtÉs

Ez az ön hirdetésé�nek
a helye!
1/2 fekvő – 212x136 mm
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Botrányt
forral
Lady GaGa?

Az énekesnő
a Super Bowlon
lendül akcióba

szerda

Névnap: Ignác,

Brigitta

Ez a 6 RUHADA

RAB nem

A TÖKÉLET

hiányozhat
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éből

5×

GARDRÓB
TIT KA

Tudnék olyat mondani, ami címlap, és a föld

Rátámadt
királynőjér e
Sarka Kata

vagy

2017. február
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Számos híres
és sikeres ember
tött már úgy,
dönneki megte
munkanapr
szi minden
a ugyan

MŰSOR Nagy
az a ruhaösszeállítás. Az okuk
Lady GaGa a dobásra készül
Super
is annyi dönté az volt, hogy amúgy
egyik legnézetteb Bowlon. Az
b sportesemény
félidejében léphet
ponta, ezt az st kell meghozniuk nafel a vadóc
énekesnő, de,
egyet kiikta
tják.
mit fog előadni,hogy pontosan
StíluS Nem
azt mély hallvéletlen tehát,
gatás övezi.
hogy Steve Jobs
désére, hogy
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az előnyös ré
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GaGa a Houston
emelje ki.
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De
egyre több nő
–
van hátra, egy Alig egy hetünk
példát: ha nem is követi ezt a
is mindennap
woodi stúdióba nagyobb hollyAz egymással jól
ugyanazt hordják,
Bihari Viki
hogy gyakoroljukell vonulnunk,
variálható darabok
a lehető legkevesebigyekeznek
k
megkönnyítik a
b darabból
Úgy tűnik, GaGa az előadást.
Tékasztorik című blogjáösszeállítani
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reggeli öltözködést
Íme, a legfontosagardróbjukat. Minden alkalom
szervezők annál
ból mozifilmet forgattak,
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amiben Valentin-nap hétminden nő ruhatáráb
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elegáns
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látható
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és Görbe Nóra mellett.
flitteres miniszokny
den felesleges
támogatott Hillary nem az általa
ával.
Így
ez dolgot, így
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lenése is összemegfelelő kiegéÁpolják a kapcsolatot Csuja Imrével? IGEN
be a több milliós
szítőkkel már
nézőközönséget
s
z
e
d
e
szinte
t
vonzó
t
blogból
ebb
események
Gondolta volna, hogy a
viselhető. Bármilyen bárhol
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igazi átváltozóm kezekben A mai, modern,
t.
teljeA
stb.
szerettársaihoz
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rohad. Ezt a
10ha
nem),
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határos
l egy klasszikus
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várja a hívását!
nyesek: igyekezzün érvéanyja, aki megkeseríti a
csak alkalmak
Vajna Tímea szépségkirály- olyan
k klassziel, sokkal praktiku- többi darabjákorhavisel
belülről
kus, időtálló,
rá Hiába szép valaki,
nője, Bódizs Veronika hétvégi szervezők munkáját, és lehet
misabb a mindenna- hoz is
rohad – írja Szunai Lindáról
nőségibb daraszereplése szült apró vitát a számítani” – fejtegette Kata,
illik.
Sarka Kata
bot válaszközösségi oldalon. A hozzászó- majd hozzátette: – „Számomra
tani.
lókhoz váratlanul csatlakozott ez a lány a szépségkirálynők
ő is a tűzre, pláne, amikor beszólt
Sarka Kata, a Miss World jog- karikatúrája, szégyen, hogy
egykori főnök asszonyának:
tulajdonosa, aki az angol kiejtése annak nevezheti magát.”
„Sarka Kata, remélem, ennyi
miatt leszólt Veronika védelmére
idősen, mint te, én már nem itt
kelt, és már első nekifutásra A királynő visszaüt
Hogy a Facebootartani.
fogok
volna
lecsillapodtak
mielőtt
Még
is,
példát
megnevezte a negatív
kon szidok számomra teljesen
Szunai Linda személyében. Tudni a kedélyek, felbukkant az érinérdektelen embereket” – írta, és
kell, hat éve Linda volt Sarka tett, Szunai Linda is, aki rögtön
odabiggyeszis
mosolyjelet
egy
volt
nem
szóvá is tette, senki
versenyének királynője.
kíváncsi Kata róla alkotott véle- tett, ami elpattintotta a cérnát.
Térhatás helyett sík látványvarázslatra gyúrnak a gyártók
ményére. Ez némiképp olaj volt
Ez szégyen
Olyat tudnék mondani…
„Szunai Lindán kívül – aki nem
„Szunai Linda, ne menjünk bele
VÁLTOZÁS Miközben a mul- vonzó kiegészítőnek, ráadásul
tartotta be a hazai szervezők
szerintem, mert azt hiszem, tudtiplexekben tarol a térhatású tartalmak tekintetében a tévén
kéréseit önkényesen, nem is ért
nék itt olyat mondani, ami holélmény, a világ vezető tévé- túl extra beruházást igényeltek
el semmit az égvilágon – más
nap címlap, és a föld alá süllyedgyártói szép csendesen búcsút a 3D-s lejátszók, illetve filmek,
versenyzők is tudtak felső fokon
nél” – gorombult be Sarka.
intenek a 3D-s formátumnak. a legnépszerűbb tévécsatornák
angolul. Kulcsár Edina nem
Nem tudni, a résztvevők elszéA hsws internetes oldal érte- pedig gyakorlatilag egyáltalán
beszélt tökéletesen közel sem,
gyellték-e magukat, vagy valaki
sülései szerint az LG és a Sony nem álltak mellé.
és a világ második legszebb
Természetesen a szórakoz„feljelentése” kellett hozzá, de
idei készülékeinek nincs hálánya és Európa legszebbje. Szutény, az ütésváltás jelentős
romdimenziós megjelenítése, tató elektronika óriásainak tarMindig sejtettem, hogy a
nai Lindára egyáltalán nem volt
„pofonjai” néhány perccel
a Samsung pedig már tavaly solyában bőven akadnak még
szépségiparnak nem sok köze
szeretett
nem
és
senki,
büszke
brutális
a
így
újítások,
technikai
elengedte a pár éve még nagy
később eltűntek az oldalról.
van a szépséghez. Pont
Nem sokra tartja saját győztesét
vele dolgozni több ok miatt is.
csinnadrattával beharangozott részletgazdagságot kínáló Ultra
Később már Szunai Lindát és
annyi, mint a szépkorúaknak,
Sarka Kata. „Számomra ez a lány
(…) Minden kolléga és én is
élménylehetőséget. Kétségte- HD felbontás, illetve a HDR,
Sarka Katát sem tudtuk rávenni,
a párivagy
kártyának
SZÉP
a
olyana szépségkirálynők
hogy
példálózunk,
azzal
len, hogy a technológia elen- mely szélesebb színpalettát és
hogy meséljenek az egymás iránt
zsinak a húshoz.
karikatúrája” – írja róla
nak sosem szabad lennie egy
érzett gyűlölet okairól.
gedhetetlen kelléke, a speciális látványos kontrasztjavulást kíBajnok Dorottya
szépségkirálynőnek, mint Szunai
Munkatársainktól
szemüveg nem bizonyult túl nál.
Linda. A hozzáállása a verseny-
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Tudta-e,

alá süllyednél!

Ez az ön
hirdetéséne
k
a helye!

1. Tökéletes
farmernadrá
g

Extrák

5. Nagyméretű
sál vagy kendő

6. Fekete
magas sarkú
cipő

1/3 álló
82x274 mm

hogy az Egyesült Királyságban
egy terhes nőnek törvény adta
joga, hogy bárhol könnyítsen
magán, ha rájön a szükség?
Ha akarja, egy rendőr sapkájába
is elvégezheti a dolgát.

4. Közepes

méretű táska

Hu

FoTó: THiNKSTocK

HIrDETÉ

S

HiRDETÉS

Összeállította:
Anry Soós

Éva

Csípős

Ez az ön
hirdetésének
a helye!
1/8 álló –
50x136 mm

FASHIONDAyS.



FoTó: THiNKSTocK

3. Nőies
blézer

Elkaszálták
a 3D-s tévéket

1., szerda BORS
9

A stílusos megjelené
s
nem pénz kérdése,
a titok
nyitja a megfelelő
alapdarabokra
épített
ruhatár

2017. január 27., péntek BORS 7

2. Letisztult
fehér ing

Panasza van?
Témát javas
ol?

Egység
32
32
18
16
16
–
–
8
8
–
4
4
–
2
2
1
16
8
–
–
–
HIrDETÉS

hét
Maja kiállt párjáért, aki
év után nem ezt érdemelte

fociEURÓMILLIÓK a kínai
téli
őrület pörgette fel az idei
átigazolási piacot, a top10-be
négy távol-keletre szerződött
a
focista került. a legdrágább
Chelsea-t elhagyó brazil oscar.

Megalázták
a magyar kapust,
elvették
a mezszámát

oldalán
a – fakadt ki közösségi
számot
BOTRÁNY Hét éve szolgálja
gen- az asszony. „Bármelyik Egy kis
belga élvonalban szereplő
oda lehetett volna adni.
ket köteles László, akit hálából tiszteletet érdemelne az a játémegszégyenítet t a csapata. kos, aki hét éve van a klubnál,
miközben a 32 éves magyar és még mindig szerződése
hálóőr kölcsönben a Waasland- van. főleg ha valaki olyanBeveren kapuját védi, genkben ról beszélünk, aki azért
mezviselt
óta
évek
tőle
elvették
egy
évre jött, hogy betöltsön
számát, és odaadták egy fél
ma- lyukat. És ez nem szeméa szerződtetett kapusnak,
kapussal
új
az
lyeskedés
thew ryannek. a focista felesészemben.”
ge, maja ilijev köteles mélyséK. B.
gesen felháborodott, szerinte
férje több tiszteletet érdemel.
„a 26-os mezszám máshoz
szétartozik, legalábbis 2019-ig!
gyelljétek magatokat, genkiek!”

FOTÓk: THINkSTOCk,

fotók: afp, instagram
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Felületek
1/1 oldal
1/2 panorámaoldal
Junior page
1/2 oldal fekvő
1/2 oldal álló
1/3 oldal fekvő
1/3 oldal álló
1/4 oldal álló
1/4 oldal fekvő szalag
1/6 oldal
1/8 oldal álló
1/8 oldal fekvő
1/12 oldal
1/16 oldal fekvő
1/16 oldal álló
1/32 oldal fekvő
Panoráma-szalag
Álló szalag
Címoldali felső boksz
Címoldali álló szalag
Címoldali alsó szalag

Szélesség (mm)
212
440
158
212
104
212
82
104
212
104
50
104
104
104
50
50
440
50
158
39
212

Magasság (mm)
274
136
206
136
274
101
274
136
66
89
136
66
42
31
66
31
67
274
78
200
50

Országos ár (Ft)
1 525 000
1 675 000
1 130 000
745 000
745 000
645 000
645 000
430 000
430 000
315 000
211 000
211 000
155 000
99 000
99 000
49 000
695 500
415 000
750 000
600 000
550 000

5 hasábos oldalakon megjelenő szövegoldali felületeink
Szélesség (mm)

Magasság (mm)

Országos ár (Ft)

82,4
82,4
82,4
82,4
39,2
39,2
39,2
39,2

274
136
66
31
274
136
66
31

745 000
430 000
211 000
99 000
430 000
211 000
99 000
49 000

Semmi

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés: mindennap
Terjesztés: országos
Tükörméret: 212 mm x 274 mm
Papír: 45 gramm, újságnyomó
Terjedelem: 32 oldal
MEGRENDELÉSI HATÁRIDŐ
Megjelenés előtt
4 munkanappal 12 óráig.

EXKLUZIV ELHELYEZÉS (pl.: szigethirdetés): 100%
Szövegoldali felár: 50%
Tématámogatási felár 125%
Extra behúzási felár: 100%
Lap első felében vagy jobb oldalon történő elhelyezés: 100% felár
KEDVEZMÉNY: éves vállalás esetén egyedi kedvezményt
biztosítunk! Junior page esetén +50% szövegoldali felár
TECHNIKAI KÖLTSÉG: 15%
BEHÚZÁSI ÁR: 40 g-ig 20 Ft/db, 40 g felett egyedi ár

ANYAGLEADÁSI HATÁRIDŐ
Nyomdakészen: megjelenés előtt 2 munkanappal 12 óráig.
Nem nyomdakészen: megjelenés előtt 3 munkanappal 12 óráig.
ANYAGLEADÁS
E-mailen: grafika@borsonline.hu
Adathordozón: CD, DVD
Formátumok: TIF, JPG, PDF
Felbontás: 300 dpi

A hirdetések színhelyességét csak előre
átadott proof alapján tudjuk garantálni.

Mediaworks Hungary Zrt. , 1034, Budapest Bécsi út 122-124.
Tel: +36 (1) 460-2541 és (1) 460-2529. E-mail: hirdetes@mediaworks.hu

ÁSZF: A hirdetés megjelentetésétől a kiadó elállhat,
amennyiben az törvénybe ütközik, vagy a kiadó üzleti
érdekeit sérti. A hirdetésekre a kiadó Általános Szerződési
feltételei vonatkoznak (wwww.borsonline.hu/aszf).

A SZÓRAKOZTATÓ
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