A lap paraméterei
► A/4 formátumú, irkafőzött, 90 grammos LWC mőnyomó papírra
készül, a melléklet 80 grammos ofszet papírra

► terjedelme 16 oldal, ebbıl nyolc oldal 4+4 színes, nyolc 1+1
színes; a melléklet 1+1 színes, terjedelme változó

► tükörméret: 180 x 250 mm (kifutóra nincs
lehetıség) a hasábok szélessége 41 mm, a
hasábköz: 5 mm
3100 példányban jelenik meg

►
► minden hónap 5–10-e között eljut Kiskunlacháza teljes
lakosságához térítésmentesen

Miért érdemes A Mi Újságunk-ban hirdetni?
► A község hivatalos lapjaként minden háztartásba garantáltan jut egy
►

példány, így Önnek nem kell a terjesztéssel foglalkoznia, mint egy szórólap
vagy plakát esetében.
Nem kell veszıdnie reklámjának megszerkesztésével sem. Ha megbízza
vele a lap tördelıszerkesztıit, grafikusait, igényeinek megfelelıen, az Ön
által kínált szolgáltatás jellegéhez alkalmazkodva hirdetése korszerő és
látványos külsıt kaphat. Ennek díjáról a hirdetések árainál tájékozódhat.

► Az újság tartalmát szerkesztıségünk igyekszik úgy összeállítani, hogy

►

minden korosztály számára érdekes legyen. Ennek, és gazdag képi
anyagának köszönhetıen azok, akik kezükbe veszik, szinte biztosan végig is
lapozzák, így nagy valószínőséggel Kiskunlacháza csaknem teljes lakossága
találkozik az Ön hirdetésével is!
A Mi Újságunk mindenekelıtt közösségi lap, a reklámok száma a teljes
terjedelemhez viszonyítva igen csekély. Ez az újság színvonalának
érdekében a jövıben sem fog változni, a hirdetések részére fenntartott
helyet az igénylések sorrendjében osztjuk fel. Ennek köszönhetıen a
megjelentetett kevés, de jól elhelyezett reklám sokkal jobban érvényesül,
mintha zsúfolt környezetben találkoznának vele az olvasók.

Úgy véljük, ez utóbbi kettı a legfontosabb érv mellettünk a kizárólag hirdetéssel
foglalkozó kiadványokkal szemben, amelyek csak azok figyelmére számíthatnak,
akik célirányosan valamely szolgáltatás után kutatnak.
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Áraink
Lehetıség van mind a színes, mind a fekete-fehér oldalakon hirdetési felületet
igényelni. Ezek árai a következık – egyéb igény esetén (pl. behúzott szórólap,
melléklet, plakát) kérje egyedi ajánlatunkat! (Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.)
Fekete-fehér hirdetés
Apróhirdetés
Egész oldal
Fél oldal
Negyed oldal
Hatod oldal
Nyolcad oldal

80 Ft/szó
34.000 Ft
18.000 Ft
10.000 Ft
7.000 Ft
6.000 Ft

Színes hirdetés (+30%)
Apróhirdetés
Egész oldal
Fél oldal
Negyed oldal
Hatod oldal
Nyolcad oldal

120 Ft/szó
50.000 Ft
26.000 Ft
15.000 Ft
10.000 Ft
8.000 Ft

Felárak
Elsı belsı borító (B2)
Hátsó belsı borító (B3)
Hátsó külsı borító (B4)

+10%
+10%
+20%

Kedvezmények többszöri megjelenés esetén (apróhirdetés kivételével)
3-4 egymást követı megjelenés esetén
5 vagy több egymást követı megjelenés esetén

-20%
-30%

Hirdetések grafikai és tipográfiai tervezése, szerkesztése
Egész oldal
Fél oldal
Negyed oldal
Hatod oldal
Nyolcad oldal

4.800 Ft
2.400 Ft
1.440 Ft
1.200 Ft
800 Ft

Áraink 2014. február 10-tıl érvényesek.
A hirdetések méreteivel kapcsolatban segítséget talál a mellékletben.

Ajánlatunk hivatalos árajánlatnak minısül.

Gyovai Margit fıszerkesztı
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Technikai elvárások
Megszerkesztett hirdetéseit 600 dpi-s felbontású, a reklám méretének megfelelı
nagyságú
és
formátumú
(ld.:
melléklet)
állományként
várjuk
a
miujsag@amiujsagunk.hu e-mail címre.
Ha szeretné, hogy A Mi Újságunk tördelıi, grafikusai tervezzék meg hirdetését, az
abba szánt képeket és szöveget külön fájlokban kérjük eljuttatni a
miujsag@amiujsagunk.hu címre! (ld.: melléklet)

Hirdetne?
Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, a következı lépéseket kell megtennie:
► Gondolja végig, mekkora és milyen tartalmú hirdetést szeretne feladni!

► A megszerkesztett, illetve tervezésre váró anyagot, valamint a hirdetéssel

►

szemben támasztott elvárásokat juttassa el hozzánk lapzártáig (minden
hónap 20-a, a januári számé december 10-e) a miujsag@amiujsagunk.hu
címre! (A leadott anyagokra vonatkozó technikai elvárásokat a
mellékletben részletezzük.)
Adja meg elérhetıségeit, valamint azt a nevet és címet, amire a számlát
kiállíthatjuk Önnek!

Elérhetőségeink
A Mi Újságunk Szerkesztısége
2340 Kiskunlacháza, Kinizsi utca 1. (mővelıdési központ épülete)
+36-20-569-7061 | miujsag@amiujsagunk.hu
Fıszerkesztı: Gyovai Margit
A lap felelıs kiadója
Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri
Hivatala Soós Zsoltné jegyzı
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér
1. adószám: 15393214-2-13
számlaszám: 11742214-15393214 (OTP Bank)
pmhivatal@kiskunlachaza.hu
Tördelés és nyomda
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/A
+36-24-433-433
Tóth Imre felelıs vezetı
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Ha a fentieken túl tájékoztatásra van szüksége, tekintse át a mellékletet, vagy
keressen meg minket a fenti elérhetıségek bármelyikén!

Frissítve: 2014. február 1.

Gyovai Margit
fıszerkesztı
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MELLÉKLET
Képformátumok
Gyakran használt, elfogadható formátumok:
JPG (JPEG), TIF (TIFF), PDF, PSD, PNG, BMP, GIF, EPS, RAW
Kérjük, hogy szövegszerkesztıben vagy táblázatkezelıben készült anyagokba ne
helyezzenek el képeket! Az anyaghoz tartozó képeket külön állományként küldjék el!
A képek kívánt helyét írásban – akár az elküldött anyagban – jelöljék ki!

Méretek
A hirdetések méretei az oldaltükörbıl számíthatók, pl.:
féloldalas álló hirdetés: 90*250 mm (min. 2126*5906 képpont [pixel])
féloldalas fekvı hirdetés: 180*125 mm (min. 4252*2953 képpont [pixel])

Lapzárta, megjelenés, terjesztés
Lapzárta = anyagleadási határidı
Megjelenés = az újság terjesztésre kész (a nyomda átadta terjesztésre)
Terjesztés = a kész újság eljut a község háztartásaiba
Lapzárta idıpontja
December kivételével minden hónap 20-a. Decemberben 10-e.
Megjelenés idıpontja
Minden hónap 5-e.
Terjesztés idıpontja
Minden hónap 5–10-e közötti idıszak.
A lapzártáig leadott anyagok a következı számban jelenhetnek meg, így pl. egy
március 20-ig leadott anyag az áprilisi számban kerülhet nyilvánosságra, amely
április 5-én jelenik meg, és 5–10-e között terjesztenek.
Az idıpontok kivételes esetekben módosulhatnak.
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Szerzőink figyelmébe
Gyakran szembesülünk a szerkesztési munkálatok és nyomdai elıkészítés során
azzal a problémával, hogy szerzıink nem tudják betartani a terjedelemre vonatkozó
korlátozásokat: egy-egy, fél oldalra szánt anyag idınként egy teljes oldalnál is
nagyobb terjedelmet igényel! Ez terjengısséghez vezethet, vagy át kell ütemeznünk
írásokat késıbbi számokba, amik ezáltal idıszerőségüket vesztik.
Szerzıink és anyagszolgáltatóink munkájának megkönnyítése érdekében és a
késıbbi javítási-stilizálási és egyeztetési folyamat elkerülésére tájékoztató jelleggel
tesszük közzé az alábbi adatokat.
Karakterszámok szóközökkel együtt (leütések, betők és szóközök száma)
¼ oldal: 1600 karakter
½ oldal: 3500 karakter
1 oldal: 7400 karakter
Kérem, vegyék figyelembe, hogy a fenti adatok fénykép nélküli, teljes szövegezéső
oldalakra vonatkoznak, és ennél több anyag az adott terjedelembe nem fér be! Ha
képet is szeretnének megjelentetni, az természetesen csökkenti a karakterek számát.
Egy arckép 450, egy kéthasábos kép nagyjából 1000 leütésnek megfelelı helyet
foglal el! A karakterek számát csökkentik a fı- és alcímek, és egyéb megoldások is
(pl. felsorolás, bekezdések stb.). Mivel cím mindegyik cikkhez tartozik, a fenti
karakterszámokat már ennek levonásával számoltuk ki. (Karakterszámok
ellenırzése Word szövegszerkesztıben: eszközök > szavak száma > karakterek
száma szóközökkel) Kérem, írásaik küldésekor egyeztessük mind a terjedelmet,
mind a képek számát és méretét! A változatos tartalom és olvasmányosság
érdekében legföljebb fél oldalas terjedelmet javasolunk egy témához.
Amennyiben egy cikk rövidítése miatt stilisztikai hibák javítására vagy az
eredetivel azonos jelentéső, ám rövidebb megfogalmazás alkalmazására
kényszerülünk, nem áll módunkban a változtatásokat egyeztetni a cikk szerzıjével!
Ugyanez érvényes a helyesírási hibák javítására is! A fentiek elkerülhetıek az adott
terjedelem és a magyar helyesírás szabályainak betartásával.
Továbbra
is
kérem,
anyagaikat
e-mailen,
begépelve
juttassák
el
szerkesztıségünkhöz! Segítséget nyújt ebben a Teleház a Petıfi Mővelıdési
Központban.

Gyovai Margit

fıszerkesztı
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