A kiadó

A Pont

2016 elejétől a KözPont Média egy újabb felülettel,
egy ingyenes kulturális és közéleti ajánlóval,
azaz a Ponttal egészült ki. A havonta megjelenő minőségi
kiadvány tartalmilag az Újbudán élő lakosság igényeinek
lefedését tűzte ki célul, felölelve a kerületi kulturális
és szórakoztató programokat, a környező üzletek és
szolgáltatások kínálatait, illetve a közéleti és a lokálpatrióta
tartalmakat, amelyben a könnyebb eligazodást a rovatok
biztosítják.
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Célcsoport

16–48 év közötti aktív életet élő, Újbudához kötődő
egyedülálló vagy családos fiatalok

Hirdetői kör

Rovatok
kultúra

A XI. kerületi média mindig híres volt arról, hogy megelőzte
korát. A közösségi televíziózás Gazdagrétről indult hódító
útjára a mai Újbuda TV elődjével, az Újbuda újság pedig olyan
példányszámban jelenik meg, amellyel a legnagyobb napilapok
is csak ritkán büszkélkedhetnek. A KözPont Média kezeli az
önkormányzat weboldalát is, amely havonta több mint 20 ezer
böngészőnek könnyíti meg a kerületben való eligazodását.
A KözPont Média 2016-ban egy újabb mérföldkőhöz érkezett.
Egyedi külsejű magazinjával, a Ponttal és formabontó
website-jával a pontmagazin.hu-val a tartalomgyártás egy
újabb dimenzióját hódítja meg.
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Elsősorban azoknak a hirdetőknek a figyelmébe ajánljuk
a Pontot, akiknek a hirdetői bázisa a már megjelölt
célcsoportból, az aktív életet élő, vásárló kedvű, szórakozni
és kikapcsolódni vágyó, igényes fiatalokból áll.

Technikai paraméterek:

méret:
165×235 mm
papírminőség: borító: 250 g műnyomó, kívül matt fóliázva
belív: 80 g volumenizált ofszet, ofszetlakkozva
terjedelem:
52 oldal
megjelenés: minden hónap első hete
példányszám: 10 000
terjesztés:
terjesztési pontokon
kreatív leadás: Minden esetben 300 dpi felbontással, 		
vágójelek és egyéb nyomdai jelek nélkül.
Vektoros rajzolóprogramokból (Illustrator, CorelDraw, stb.):
PDF (Press Quality), EPS;
kiadványszerkesztő programokból (InDesign stb.):
PDF (Press Quality);
képszerkesztő programokból (Photoshop stb.):
TIF (LZW tömörítéssel), JPG (nem progresszív),
kompozit EPS (CMYK színmódban)

hirdetési Felületek és árak
Felület

Listaárak
(Ft)

Vágott méret
(mm)

Kifutó
méret
(mm)

Tükör
méret
(mm)

1/1 oldal (álló)

178 900

165x235

175x245

141x200

1/2 oldal (fekvő)

91 900

165x112,5

175x122,5

141x97,5

1/2 oldal (álló)

91 900

80x235

90x245

68x200

1/3 oldal (fekvő)

64 900

165x78

175x88

141x63

1/3 oldal (álló)

64 900

55,5x235

65,5x245

43,5x200

1/4 oldal (álló)

52 900

80x112,5

90x122,5

68x97,5

1/4 oldal (fekvő)

52 900

165x61

175x71

141x46

1/6 oldal (álló)

44 900

80x78

90x88

68x63

1/6 oldal (álló „B”)

44 900

55,5x112,5

65,5x122,5

43,5x97,5

1/8 oldal (fekvő)

30 900

80x61

90x71

68x46

1/8 oldal (csík)

30 900

165x35,5

175x45,5

141x20,5

A hirdetési árak forintban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

Megjelenés és leadás: PONT 2019
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PONT 1.

február 4.

január 4.

január 14-ig

PONT 2.

március 4.

február 1.

február 11-ig

PONT 3.

április 1.

március 1.

március 11-ig

PONT 4.

május 6.

április 5.

április 15-ig

PONT 5.

június 3.

május 3.

május 13-ig

PONT 6.

július 1.

május 31.

június 11-ig

PONT 7.

szeptember 2.

augusztus 2.

augusztus 12-ig

PONT 8.

október 1.

augusztus 30.

szeptember 9-ig

PONT 9.

november 4.

október 4.

október 14-ig

PONT 10.

december 2.

október 31.

november 11-ig

Kapcsolat:
marketing@ujbuda.hu

