MÉDIA AJÁNLAT Megrendelő

Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség a kor követelményeinek megfelelő,
elektronikus formában megjelenő szakmai lapját, a Hírcsatornát. AZ ÁGAZAT 2000
SZAKEMBERE KAPJA KÖZVETLENÜL KÉZHEZ évi 4 alkalommal.
Klasszikus hirdetések / szakmai, PR cikkek:



Banner

20.000 Ft + ÁFA oldalanként



1/2 oldal

30.000 Ft+ ÁFA



1/1 oldal

50.000 Ft+ ÁFA



dupla oldal

80.000 Ft+ ÁFA



Első borító belső oldala 1/1

75.000 Ft+ ÁFA

Leadási formátumok:
JPG, Photoshop EPS, TIF, PDF, minimum 300 dpi/CMYK színbontásban (.doc, .docx formátumban
megküldött hirdetési anyagokat nem tudunk elfogadni). A lap A4-es méretben készül el (210*297mm).

Filmanyag beillesztés:


20.000 Ft+ ÁFA

A videókat minden esetben a hirdetőnek kell a YouTube-ra vagy Vimeo-ra feltölteni és a MaSzeSz
számára a linket elküldeni.

Hirdetési lapzárta:
1. lapszám
2. lapszám
3. lapszám
4. lapszám

2022. március 23.
2022. május 20.
2022. augusztus 19.
2022. november 20.

A kitöltött és cégszerűen aláírt megrendelőt, valamint a megjelentetni kívánt
hirdetést, PR-cikket kérjük, hogy juttassa el, az aktuális lapzárta határidőig.
Az árak a MaSzeSz tagszervezetei számára érvényesek. Nem tagszervezet esetén a
fenti árak 50%-kal magasabbak!
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MEGRENDELÉS
2. lapszám

3. lapszám

4. lapszám

Banner
1/2 oldal
1/1 oldal
Dupla oldal
Borító belső oldala 1/1

Megrendelő adatai
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
A Szolgáltató a Megrendelő részére a számlát a megrendelést követően kiszámlázza. A számla fizetési
határidőre történő kiegyenlítése után, valamint az anyagleadási határidőkre vonatkozó előírások
betartása mellett a Szolgáltató a megrendelt lapszámban jelenteti meg a Megrendelő hirdetését.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a képként megküldött anyagokat JPG, Photoshop EPS, TIF, PDF
formátumban tudja a Szolgáltató elfogadni minimum 300 dpi/CMYK színbontásban (.doc, .docx
formátumban megküldött hirdetési anyagokat nem tudunk elfogadni).
Amennyiben a kívánt hirdetés esetében a leadási határidőt a Megrendelő nem tartja be, illetve ha a
Megrendelőnek felróható okból a hirdetés nem jelenik meg, a Szolgáltató jogosult az egyszeri hirdetés
értékének meghatározott részét leszámlázni. Ez a hirdetés megjelenése előtt egy héttel lemondva a
hirdetés összegének 100%-a, két héttel előtte 50%-a.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a hirdetési felület árára
vonatkoznak, a Szolgáltatónak csak nyomdakész hirdetést áll módjában elfogadni.
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A Megrendelőnek a hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatos igényeit külön kell jeleznie a
Szolgáltatónak.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a hirdetés
elhelyezését a Szolgáltató határozza meg.
A Megrendelő kijelenti, hogy az általa megrendelt hirdetés a gazdasági reklámtevékenységről szóló
1997.évi LVIII. tv. rendelkezéseinek mindenben megfelel, általános reklámtilalom és reklámkorlátozás
alá nem esik.

Dátum

Megrendelő aláírása
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