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Határozat
Tárgy: Szerencsi Hírek újság hirdetési díjainak meghatározása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát
figyelembe véve a polgármester előterjesztését megtárgyalta és a következő döntést hozza:
A Szerencsi Hírek újság hirdetéseinek díjait jelen határozat mellékletét képező díjtáblázat
alapján állapítja meg.
A hirdetések közzétételére a házipénztárba történő befizetést igazoló számla kiállítását
követően kerül sor.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Jegyző, Pénzügyi Osztály vezetője

K.m.f.
(dr. Barva Attila sk.)
jegyző
(dr. Bobkó Géza sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:

(Nyiri Tibor sk.)
polgármester

1. sz. melléklet
Keretes hirdetési árak:
1 teljes A/4-es oldal a hátlapon – bruttó: 106.470 forint (185mm széles x 265mm
magas)
1 teljes A/4-es oldal – bruttó: 81.900 forint (185mm széles x 265mm magas)
1/2 – bruttó: 46.900 forint (185mm széles x 132mm magas)
1/4 – bruttó: 24.900 forint (91mm széles x 132mm magas)
1/8 – bruttó: 14.900 forint (91mm széles x 65mm magas)
1/8 gyászhirdetés – bruttó: 10.000 forint (91mm széles x 65mm magas)
1/16 – bruttó: 8.900 forint (44mm széles x 65mm magas)
1/32 – bruttó: 4.900 forint (44 mm széles x 31mm magas)
Lakossági apróhirdetés:
40 karakterenként ebbe beletartozik minden írásjel (szóköz is) – bruttó 300 forint.
Kedvezmények:
Azon partnerek, akik előre 3 lapszámra keretszerződést kötnek a Szerencsi Hírek
újságban hirdetésükre a feltüntetett árakból 30% kedvezményt kapnak.
Weboldal hirdetési árak:
PR-cikk megjelentetés – bruttó 14.900 forint
felső banner – 1 hét időtartam bruttó 4.900 forint (586 pixel széles x 100 pixel magas)
oldalsó nagy banner – 1 hét időtartam bruttó 2.900 forint (330 pixel széles x 460 pixel
magas)
oldalsó kicsi banner – 1 hét időtartam bruttó 1.900 forint (330 pixel széles x 230 pixel
magas)
Facebook:
A Szerencsi Hírek Facebook oldalán a hirdetési kép vagy videó 1x megosztási díja
bruttó 4.900 forint.

