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pecsikommunikacio.hu

FELÜLET NEVE MEGJELENÉS HELYE MÉRET
LISTAÁR

ne!tó FORMÁTUM
hét

super leaderboard F1
(1 óra ala!t egy eszközön

1x jelenik meg)
f"oldalon kiemelt tartalom fele!t 980x120 px 160 000 Ft

.jpg, .png, .gif, .swf*, html5*
mp4*

super leaderboard F2 f"oldalon kiemelt tartalom ala!t - R 980x120 px 150 000 Ft

medium rectangle F3 f"oldalon 'hírzóna' rovatblokk ala!t 300x250 px 91 000 Ft

half-banner F4 f"oldalon 'korzó' rovatblokk melle!t 320x100 px 61 000 Ft

half-banner F5 f"oldalon 'elmondom' rovatblokk ala!t 320x100 px 41 000 Ft

roadblock  A0 aloldalakon szöveg közben (2. bekezdés után) - R 696x90 px 78 000 Ft

roadblock A1 aloldalakon utolsó bekezdés után 696x90 px 78 000 Ft

medium rectangle A1 aloldalakon jobb hasáb 1. pozíció 300x250 px 45 500 Ft

half page A2 aloldalakon jobb hasáb 2. pozíció 300x600 px 80 000 Ft

medium rectangle A3 aloldalakon 'hírzóna' rovatblokk ala!!i 1. pozíció 300x250 px 45 500 Ft

medium rectangle A4 aloldalakon 'hírzóna' rovatblokk ala!!i 2. pozíció 300x250 px 35 500 Ft

medium rectangle A5 aloldalakon abszolút n" rovatblokk ala!!i 1. pozíció 300x250 px 35 500 Ft

medium rectangle A6 aloldalakon abszolút n" rovatblokk ala!!i 2. 
pozíció 300x250 px 35 500 Ft

rova!támogató billboard R1 ado!t rovatoldalon a kiemelt tartalom fele!t - R 970x250 px 110 000 Ft

Tartalmi megjelenések Listaár Formátum

PR-cikk 
- kapo!t anyag alapján!

f"oldalon 1 napig, az oldal
tartalmi frissülésével elavul

(kapo!t anyag alapján (X) jelöléssel jelenik meg

2500 karak-
terig + max. 5 

fotó
33 000 Ft .doc + képek .jpg

Kiemelt PR-cikk
- kapo!t anyag alapján!

f"oldalon a kiemelt tartalom részben 3 napig
(kapo!t anyag alapján (X) jelöléssel jelenik meg)

2500 karak-
terig + max. 5 

fotó
60 000 Ft .doc + képek .jpg

Na!ív hirdetés, tartalmi 
együ!tm#ködés

megrendel"vel egyeztete!t témavezetés alapján 
a szerkeszt"ség munkatársai írják meg a cikket - 

telefonon egyeztetve - min. 1
- max. 3 munkanap ala!t

2500 karak-
terig + max. 5 

fotó
60 000 Ft képek .jpg

megrendel"vel egyeztete!t témavezetés alapján 
a szerkeszt"ség munkatársai írják meg a cikket - 

személyes jelenlét a helyszínen/eseményen
- min 1 - max. 3 munkanap ala!t

2500 karak-
terig + max. 5 

fotó
90 000 Ft

Szerkeszt"ségi cikkben 
keretes hirdetés

a megrendel" hirdetéséhez témában szorosabban 
vagy lazábban illeszked" cikkben jelenik meg 

külön kiemelt, bekereteze!t tartalomként,
átlinkelve a megrendel" oldalára

max. 400 ka-
rakter + url 70 000 Ft .doc + url

Szponzori kiemelés
tartalomban megjelen", cégnevet/márkanevet 

tartalmazó felirat,pl.: Ez a cikk
nem jöhete!t volna létre XY támogatása nélkül

35 000 Ft .doc

Megjegyzések, felárak:

- tartalmi megjelenésnél képgaléria - 5 db kép fele!t: 6 500 Ft + áfa
- Facebook-megosztás a pécsma.hu FB-oldalán: 12 000 Ft + áfa

- a Facebook tartalom számára létrehozo!t hirdetési kiemelés alapdíja: 5 000 + áfa (opcionális)
- szerkeszt"ségi fotós igénybevétele külön megegyezés tárgyát képezi

- poli!ikai hirdetés: +50% felár                                                                      
- * $lash banner esetén kérünk állóképet vagy .gif formátumú kiegészít" képet is küldeni,

hogy a $lash !iltása esetén is megjelenjen a hirdetés a felhasználóknak

R  - Az ado!t képer"ny" méretre reszponzív, de a benne lév" tartalomnak is igazodnia kell ehhez, a harmadik fél szerverén tárolt anyagok,
HTML, JS kódok esetén a banner gyártójának kell a reszponzivitást biztosítani!

pécsma.huMÉDIAAJÁNLAT
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F!OLDAL

Super leaderboard F1
980x120

Super leaderboard F2
980x120

Medium rectangle F3
300x250

Half banner F4
320x100

Half banner F5
320x100

pécsma.huBANNERPOZÍCIÓK
ALOLDAL

Medium rectangle A1
300x250

Medium rectangle A3
300x250

Medium rectangle A5
300x250

Medium rectangle A4
300x250

Medium rectangle A6
300x250

Roadblock A0
696x90

Halfpage A2
300x600

Roadblock A1
696x90
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1/1 oldal 1/4 oldal álló

1/4 oldal fekv!

1/6 oldal

1/12 oldal álló, fekv!

1/24 oldal1/2 oldal álló 1/2 oldal fekv!

1/3 oldal fekv!

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL! 
Egyéni igényei alapján személyre szabott ajánlatot készítünk. 

hirdetes@pecsma.hu

Nyomtato!t példány: 73 000 db Ȓ Terjesztés: Pécs Város területén postaládába Ȓ Megjelenés: Minden héten hétf"n
Anyagleadási határid": megjelenés el"!!i szerda 16.00 Ȓ Formátum: .jpg, .!i#f vagy pdf 300 dpi min.

Online is elérhet".

FELÜLET NEVE MÉRET
LISTAÁR

ne!tó

B2 (bels" els" borító) 206x269 mm 450 000 Ft

B3 (hátsó bels" borító) 206x269 mm 430 000 Ft

B4 (hátsó borító) 206x269 mm 480 000 Ft

1/1 206x269 mm 400 000 Ft

1/2 oldal álló 101x269 mm 200 000 Ft

1/2 oldal fekv" 206x132,5 mm 200 000 Ft

1/3 oldal álló 101x178 mm 105 000 Ft

1/3 oldal fekv" 206x87 mm 105 000 Ft

1/4 oldal álló 101x132,5 mm 72 000 Ft

1/6 oldal (2x2 kocka) 101x87 mm 60 000 Ft

csík (4x1 kocka) 206x41,5 mm 60 000 Ft

kis csík 206x15 mm 20 000 Ft

2 kocka álló 48,5x87 mm 24 000 Ft

2 kocka fekv" 101x41,5 mm 24 000 Ft

1 kocka 48,5x41,5 mm 12 000 Ft

PR cikkek - keretben és/vagy (x) jelöléssel jelenik meg minden esetben! Kapo!t anyag alapján Na!ív hirdetés, tartalmi 
együ!tm"ködés

900 karakterig + 1 db 10x5 cm kép
betördelt kb. 1/4 oldal 70 000 Ft  90 000

1700 karakterig kép nélkül

1500 karakterig + 10x5 cm kép
betördelt kb. 1/3 oldal 90 000 Ft 110 000   

2500 karakter kép nélkül

2500 karakterig + 10x10 cm kép
betördelt kb. 1/2 oldal 140 000 Ft 170 000

4000 karakterig kép nélkül

4500 karakterig + 2 db 10x10 cm kép

betördelt kb. 1/1 oldal 180 000 Ft 210 0006500 karakterig + 1 db 10x10 cm kép

9000 karakterig kép nélkül

Megjegyzések: 
- keretes hirdetések és PR-cikk szövegoldalon kért elhelyezése: +30% felár

 - poli!ikai hirdetés: +50% felár
- keretes hirdetések elhelyezése az 1-12. oldalon: +100% felár

- keretes hirdetések elhelyezése az oldalpárok jobb oldalán: +100% felár
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KERESSEN MINKET BIZALOMMAL! 
Egyéni igényei alapján személyre szabott ajánlatot készítünk. 

hirdetes@pecsma.hu

• •Pécsi Hírek megjelenéstervezet - 2021.


