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Termékprofil

Az olvasók jó érzékkel választják a Mandinert, hiszen azokra a
témákra és véleményekre koncentrálunk, amelyek a legnagyobb
érdeklődésre tarthatnak számot a véleményvezérek és döntéshozók körében. A hetilap mindig naprakész, értékelvű és őszinte szókimondás jellemzi, így számtalan nézőpontot,hozzáállást és véleményt ismerhetnek meg az olvasók. A Mandiner egy sokszínű, de
konzervatív értékrendű, meghatározó, minőségi, pezsgő közösségi
hír- és vélemény hetilap a gyorsan formálódó társadalmi nyilvánosság, és az új média korában. Célcsoportunk zömében 25 és 40 év
közötti Budapesten és vidéki városokban élő aktív férfiak, főként
felsőfokú végzettségű, értelmiségi, vállalkozó vagy vezető beosztású/státuszú férfiak. A Mandiner sikeresen szólítja meg a jól képzett,
értékelvű, nyitott gondolkodású értelmiségieket, a fiatal, aktív rétegeket.

Célcsoport
• 25 és 40 év közötti Budapesten és vidéki városokban élő aktív
férfiak,
• felsőfokú végzettségű vállalkozó vagy vezető beosztásúak
• jól képzett, értékelvű, nyitott gondolkodású értelmiségi fiatalok
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Hirdetési méretek és árak
Felület

Tükörméret (mm)

Vágott méret (mm)

Kifutó méret (mm)

Listaár (Ft)

B2

176x238

200x270

210x280

2 400 000

B3

176x238

200x270

210x280

2 100 000

B4

176x238

200x270

210x280

2 600 000

2/1

376x238

400x270

410x280

3 200 000

1/1

176x238

200x270

210x280

1 500 000

1/2(álló)

85x238

97x270

107x280

900 000

1/2(fekvő)

176x118

200x130

210x140

900 000

1/3 álló

55x238

67x270

77x280

600 000

1/4 álló

85x118

97x130

107x140

500 000

Az árak forintban, áfa nélkül értendők, és visszavonásig érvényesek.

Műszaki paraméterek
Tervezett terjedelem
Formátum
Kötészet
Papír
Nyomás

Felárak
48+4 oldal
200x270 mm
irkafűzés

belív: 60g-os, LWC, borító: 130g-os
4+4 rotációs ofszet

Helyfoglalás és anyagleadási információk
Megjelenés

minden héten csütörtökön

Helyfoglalaás és nem
nyomdakész anyagleadás

megjelenés előtt 12 munkanap

Nyomdakész anyagleadás

megjelenés előtt 5 munkanap

Szövegoldal

50%

Jobb oldali

75%

Lap első felén

100%

Lap első felén jobb oldalon

150%

Téma támogatási felár

125%

Technikai költség

15%

Extra behúzási felár (például:
gyártás, nyomdaköltség, stb.)

100%

Behúzás(kézi) teljes példányszámba
Súlykategóriák (g)
0-20
21g felett

Terjesztési díjtétel (Ft)
65
egyedi ár

Extra behúzási felár

150%

Behúzási felár előre
egyeztetett elhelyezéssel

200%

Lemondási és módosítási határidő: a megrendelési határidőig.
Politikai pártok hirdetéseit nem áll módunkban befogadni.
Egyedi rovatszponzorációs és tartalmi lehetőségekért érdeklődjön a kiadóban!
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 Hungary Zrt.
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint rendelkezik.

Mediaworks Hungary Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48.
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:
e-mailen (max. 10 MB terjedelemig) a hirdetes@mediaworks.hu címre
KÉRJÜK, HOGY ANYAGLEADÁS ESETÉN A KÖVETKEZŐ INFORMÁCIÓKAT FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL AZ E-MAILBEN:

• megrendelő/hirdető cég neve • megjelenési méret • megjelenés napja
A kész anyagokat jpg, tif, pdf 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 jpg/tif 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.

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

Lemondási és módosítási határidő: a megrendelési határidőig.
Politikai pártok hirdetéseit nem áll módunkban befogadni.
Egyedi rovatszponzorációs és tartalmi lehetőségekért érdeklődjön a kiadóban!
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 Hungary Zrt.
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint rendelkezik.

Mediaworks Hungary Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48.
HIRDETÉSFELVÉTEL: tel: (1) 460 2541, (1) 460 2529,
fax: (1) 460 2579
e-mail: hirdetes@mediaworks.hu

