A Debreceni Városközpont magazin 2017. február hónaptól 40 000 példányban jelenik meg. Reményeink szerint így több ezer olvasó tudja figyelemmel kísérni az újságban megjelent hirdetéseket, PRcikkeket és egyéb olvasmányos tartalmat. A magazin évi 10 alkalommal jelenik meg, a hirdetések és
PR-cikkek listaára az alábbiak szerint alakul:
Hirdetési méretek és árak:
1/4 oldal
87,5 x 131 mm	
1/2 oldal
87,5 x 267 mm
1/2 oldal
180 x 131 mm
1/1 oldal (keretes)
180 x 267 mm
1/1 oldal (kifutó)
210 x 297 mm
+ 5 mm kifutó minden oldalon

60 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
180 000 Ft
180 000 Ft

PR-cikk
PR-cikk

100 000 Ft
50 000 Ft

1/1
1/2

Az árak ÁFA nélkül értendők!

Információ az elektronikus anyag leadásához:
• K
 érjük, tanulmányozza az alábbi paramétereket és küldje el azon kollégái számára is, akik a nyomdai előkészítését
végzik, illetve ezért felelősek.
• AZ ANYAGLEADÁSI FELTÉTELEKNEK NEM MEGFELELŐ ANYAGOKÉRT NEM TUDUNK FELELŐSSÉGET VÁLLALNI!
• Hirdetőinknek a nyomtatáshoz megfelelően előkészített állományokat kell leadniuk. 
Természetesen vállaljuk a hirdetések teljes tervezését, előkészítését is. 
A részletek megbeszéléséhez, ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot velünk!
• Az egyszerű ellenőrizhetőség és gyors feldolgozás érdekében az elektronikus állományformák közül a PDF
formátum az ideális. Ez eszköz- és platformfüggetlen, valamint egyszerűen ellenőrizhető forma, amelynek
generálása során a következő beállításokat kell elvégezni:
1.
A file-név ne tartalmazzon: ékezetet, szóközt vagy speciális írásjelet!
2.
Az állományokban a képek soha ne legyenek 300 dpi felbontásnál kisebbek!
3.
Színes állományok esetén, a forrásfile-ban lévő képek CMYK színrendszerben legyenek!
4.
Kifutót („Bleed”) be kell állítani, általánosan min. 5 mm, szimmetrikus bleed!
5.
Acrobat használatakor „Press” beállítást kell alkalmazni!
6.
A kifutó tartományba ne lógjon bele semmilyen regisztrációs jel vagy szöveg!
7.
„Composite CMYK” PDF-eket várunk (ne legyen szeparálva)!
8.
A fontok minden esetben legyenek beágyazva a dokumentumba!
• Hirdetéssel kapcsolatos információ: 		
Kangur Tibor • +36-30/2011-767
• Technikai kérdésekben:		
Dankó Imre • +36-20/325-07-08
• A
 nyag leadása: 		varoskozpont@varoskozpont.hu

1/4 oldal
87,5 x 131 mm

1/2 oldal
180 x 131 mm

1/2 oldal
87,5 x 267 mm

1/1 oldal
180 x 267 mm

1/1 oldal
210 x 297 mm
+ 5 mm kifutó
minden oldalon

