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Polgárdi Hírek 
Polgárdi Város Önkormányzatának lapja 
Szerkesztőség: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 
Tel: (22) 576 230 
HIRDETÉSFELVÉTEL: Koroknai László (30) 324 7765 
Email: polgardihirek@gmail.com, polgardimedia@gmail.com 
www.polgardi.hu  



2 
 

 
Információ 

 A kéthavonta színesben megjelenő lap 2200 háztartásba jut el Polgárdin és a város több 

forgalmas pontján is megtalálható a terjesztési időszakban. Az aktuális és korábbi lapszámok 

interneten is elérhetőek lesznek 2013 áprilisától a www.polgardi.hu honlapon a Városi Média 

menüpont alatt! A megújult Polgárdi Hírek igyekszik az immár 23 éve megjelenő előd 

hagyományait ápolni, emellett pedig az új rovatszerkezetnek köszönhetően minden korosztályt 

megszólítani. 

 

Rovatszerkezet 

Önkormányzat | Mozaik | Intézmények | Kultúra | Riport | Egészség | Gyereksarok | Sport 

 

A lapszámok tematikus jellegűek, az adott évszakhoz és az aktuális rendezvényekhez igazodnak 

tartalmilag és kinézetben egyaránt. 

             

 
Hirdetési méretek 

 Fekvő (mm) Álló (mm) 

1/1 - 185x253 

1/2 185x126 90x253 

1/4 185x64 90x126 / 52x253 

1/8 90x64 / 185x40 52x125 

1/16 90x40 52x64 

1/32 52x40 - 

címlap monokli 64x50 

címlap csík/belső csík 209x21 

panoráma 418x21 

 
 

A hirdetési anyagleadással kapcsolatos információk: 

- A hirdetési anyagot az alábbi formátumokban fogadjuk el: jpg, pdf, psd 

- A hirdetés felbontása legyen minimum 300 dpi, színkódja lehetőleg CMYK 

(négyszínnyomás). 
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Hirdetési felületek árai 
 
Címlap 

Monokli 12.000.- Ft 

Csík 17.000.- Ft 

 
Belső oldalak 

1/1 45.000.- Ft 

1/2 25.000.- Ft 

1/4 15.000.- Ft 

1/8 8.000.- Ft 

1/16 4.500.- Ft 

1/32 2.500.- Ft 

 
 
 
 

Utolsó oldal, belső borító 

1/1 55.000.- Ft 

½ 35.000.- Ft 

¼ 25.000.- Ft 

 
Szalag és panoráma 

belső csík 6000.- Ft 

panoráma 11.000.- Ft 

 
PR cikk belső oldalon  
(A cég, vállalkozás bemutatása, forgalmazott 
termékek ismertetése, interjú, színes 
képekkel ellátva): 
 

1/1 60.000.- Ft 

1/2 35.000.- Ft 

1/4 25.000.- Ft 

 
Az árak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t!  
 

 

Fogadja örökbe tematikus rovatainkat! 

A rovat támogatása esetén a lap alján lévő szalaghirdetésben (209x21 mm) mint az oldal 

támogatója megjelenik  a szponzor cég neve, elérhetősége, logója, valamint egy ¼ oldalas PR 

anyag az újság egyik belső oldalán! 

A tematikus rovatok szponzorálásának díja: 85.000.- Ft/4 lapszám (megjelenés). 

 

HIRDESSEN KEDVEZMÉNYESEN! 

Amennyiben több megjelenésre előre kifizeti a hirdetését, jelentős kedvezménnyel juttathatja el 

reklámját az olvasókhoz: 

 

- 6 megjelenésre előre lekötött hirdetések esetén 20% kedvezmény a végösszegből 

- 4 megjelenésre előre lekötött hirdetések esetén 15% kedvezmény a végösszegből 

- 2 megjelenésre előre lekötött hirdetések esetén 10% kedvezmény a végösszegből 
 
 
Egyéb média-megjelenési lehetőségek Polgárdin: 

- televízió, képújság (Polgárdi Városi Televízió) 

- internet (Polgárdi Város honlapja, www.polgardi.hu) 

Elérhetőségek- email: polgardimedia@gmail.com, tel: (22) 576 230 
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