Keretes hirdetés méretei
A kiadványunkban található méretarányok
megegyeznek az újság valós méretével.

A feltüntetett árak 2019.06.20.-tól érvényesek.
A legfrissebb árakért kérjük látogasson el a www.IngyenPiac.com weboldalra.

Keretes hirdetés méretei

Méret: 1/32

1/32 fekvő hirdetés
Méret:
• 45,7 x 31,9 mm
Margó: hirdetés szélétől 2-2 mm
Fájlformátumok: jpg, pdf
Kinek ajánljuk: Legkisebb hirdetésünket főként olyan
partnereinknek ajánljuk, akik az alábbi adatok közül néhányat
szeretnének megmutatni magukról:
• Cégnév vagy logó
• Rövid cégismertető
• Elérhetőségek (cím, telefonszám, email)
• Nyitvatartási idő
Árak:
• Fekete-fehér: 7.000 Ft + áfa (bruttó: 8.890 Ft)
• Színes hirdetés: 9.000 Ft + áfa (bruttó: 11.430 Ft)
IngyenPiac TIPP:
Kisebb méretű hirdetés is lehet eredményes. Bízza a tervezést
az IngyenPiac csapatára!

Keretes hirdetés méretei

Méret: 1/16

1/16 álló és fekvő hirdetés
Méret:
• álló: 45,7 x 66,2 mm
• fekvő: 93,8 x 31,9 mm
Margó: hirdetés szélétől 2-2 mm
Fájlformátumok: jpg, pdf
Kinek ajánljuk: Hirdetésünket főként olyan partnereinknek
ajánljuk, akik az alap adatoknál többet szeretnének
megmutatni magukról, illetve nagyobb betűmérettel
szeretnének hirdetni.
• Cégnév vagy logó
• Elérhetőségek (cím, telefonszám, email)
• Nyitvatartási idő
• Kiemelt akció
• Szolgáltatások
Árak:
• Fekete-fehér: 11.500 Ft + áfa (bruttó: 14.605 Ft)
• Színes hirdetés: 16.500 Ft + áfa (bruttó: 20.955 Ft)
IngyenPiac TIPP:
Adja le hirdetéseit online a www.ingyenpiac.com weboldalon
és akár már aznap megjelenhet webes felületünkön.

Keretes hirdetés méretei

Méret: 1/32

1/8 álló, fekvő és kocka hirdetés
Méret:
• álló: 45,7 x 134,8 mm
• fekvő: 190 x 31,9 mm
• kocka: 93,8 x 66,2 mm
Margó: hirdetés szélétől 2-2 mm
Fájlformátumok: jpg, pdf
Kinek ajánljuk: 1/8 méretű hirdetésünket főként olyan
partnereinknek ajánljuk, akik az alábbi információkat
szeretnének feltüntetni a hirdetésen:
• Cégnév vagy logó
• Elérhetőségek (cím, telefonszám, email)
• Nyitvatartási idő
• Kiemelt akció
• Szolgáltatások
• Kép (figyelemfelkeltésre, kisebb méretben)
Árak:
• Fekete-fehér: 19.500 Ft + áfa (bruttó: 24.765 Ft)
• • Színes hirdetés: 27.000 Ft + áfa (bruttó: 34.290 Ft)
IngyenPiac TIPP:
Biztonságos és megbízható online fizetés a SimplePay by OTP
mobil jóvoltából. Bankkártya adatait csak a bank oldalán adja meg.

Keretes hirdetés méretei

Méret: 1/4

1/4 álló, fekvő és kocka hirdetés
Méret:
• álló: 45,7 x 272 mm
• fekvő: 190 x 66,2 mm
• kocka: 93,8 x 134,8 mm
Margó: hirdetés szélétől 5-5 mm
Fájlformátumok: jpg, pdf
Kinek ajánljuk: 1/4 oldalt kitöltő hirdetésünket főként olyan
partnereinknek ajánljuk, akik nagyobb méretű hirdetésükkel
szeretnének kitűnni az apróbbak közül. A méretnek
köszönhetően számos információ feltüntethető a hirdetésen,
közepes méretű kép/képek megjelenítésére is alkalmas.
Árak:
• Fekete-fehér: 37.000 Ft + áfa (bruttó: 46.990 Ft)
• Színes hirdetés: 50.000 Ft + áfa (bruttó: 63.500 Ft)
IngyenPiac TIPP:
Profi megjelenésre vágyik? Terveztesse meg hirdetését az
IngyenPiac grafikusával.

Keretes hirdetés méretei

Méret: 1/2

1/2 álló és kocka hirdetés
Méret:
• álló: álló: 93,8 x 272 mm
• kocka: 190 x 134,8 mm
Margó: hirdetés szélétől 5-5 mm
Fájlformátumok: jpg, pdf
Kinek ajánljuk: 1/2 oldalt kitöltő hirdetésünket főként olyan
partnereinknek ajánljuk, akik jelentős mennyiségű információt
szeretnének megjeleníteni, esetleg nagyobb képet feltüntetni.
Ez a méret biztosan alkalmas arra, hogy megragadja az olvasó
figyelmét. Álláshirdetések esetén kifejezetten ajánljuk, mert
számos tényezőt szükséges megjeleníteni a pontos leíráshoz.
Árak:
• Fekete-fehér: 71.000 Ft + áfa (bruttó: 90.170 Ft)
• Színes hirdetés: 92.000 Ft + áfa (bruttó: 116.840 Ft)
IngyenPiac TIPP:
Keressen fel bennünket személyesen:
3200 Gyöngyös, Hanisz Imre tér 4.

Keretes hirdetés méretei

Méret: 1/1

1/1 álló hirdetés
Méret:
• álló: 190 x 272 mm
Margó: hirdetés szélétől 10-10 mm
Fájlformátumok: jpg, pdf
Kinek ajánljuk: Legnagyobb hirdetésünket főként olyan
partnereinknek ajánljuk, akik arra vágynak, hogy a legtöbb
olvasót elérhessék. Egy egész oldalas hirdetés számtalan
lehetőséget kínál. Számos szolgáltatás, kiemelt ajánlat
megjeleníthető, anélkül, hogy a hirdetés zsúfolttá válna. A
hirdetés széle igény szerint kivágható kuponná is alakítható.
Árak:
• Fekete-fehér: 127.000 Ft + áfa (bruttó: 161.290 Ft)
• Színes hirdetés: 163.000 Ft + áfa (bruttó: 207.010 Ft)
IngyenPiac TIPP:
A nagyméretű hirdetéseken az adatok elhelyezése tervezést
igényel. Keltse életre hirdetését az IngyenPiac grafikusával.

Kapcsolat
3200 Gyöngyös,
Hanisz Imre tér 4.
Telefon: +36 37 312 356
Fax: +36 37 500 123
Weboldal: www.IngyenPiac.com
E-mail: iroda@IngyenPiac.com
Nyitva tartás:
hétfő: 9 - 18 óráig
kedd - péntek: 9 - 17 óráig
szombat: 9 - 12 óráig
vasárnap: zárva

