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MÉDIAAJÁNLATI. Miért érdemes az Újbuda Média felületein hirdetni?
•	 Mert	a	XI.	kerület	hivatalos	Újságában,	Televíziójában	a	Megrendelő	üzenete		

hatékonyan	eljut	a	célközönséghez	
•	 Az	Újbuda	Újság,	Újbuda	TV	rendkívül	nagy	népszerűségnek	örvend	a	XI.	kerület	lakóinak	körében,	mivel	a	

cikkek,	rovatok,	műsorok	mind-mind	a	kerületben	élő	emberekről	és	emberekhez	szólnak
•	 Újságunk	és	Televíziónk	egy	már	jól	megszokott	színvonalat	képvisel,		

így	a	Megrendelő	hirdetése	egy	igényes,	profi	környezetben	jelenik	meg.	

II. Hány embert lehet elérni?
Az	Újbuda	Újság	80	000	példányszámban	jelenik	meg.

III. Milyen felületekben lehet gondolkodni?
•	 Keretes	újság	hirdetés
•	 Fizetett	PR	cikk	az	újságban
•	 Apróhirdetés	az	újságban
•	 Képújság	a	televízióban
•	 Reklám	spot	a	televízióban
•	 Fizetett	interjú	és	stúdióbeszélgetés
•	 Műsor	szponzoráció	a	televízióban
•	 Rendezvényeken	való	megjelenés	
•	 Pont	magazin

A XI. kerület közéleti lapja

Kelenföld	|	Őrmező	|	Gazdagrét	|	Albertfalva	|	Kelenvölgy |	Lágymányos	|	Sasad-Sashegy	|	Gellérthegy	|	Szentimreváros

Ke l e n f ö l d  |  Ő r m e z ő  |  G a z d a g r é t  |  A l b e r t f a l va  |  Ke l e n vö l g y  |  L á g y m á n y o s  |  S a s a d - S a s h e g y  |  G e l l é r t h e g y  |  S z e n t i m r evá ro s

A XI. kerület közéleti lapja XXIX. évfolyam 23. szám    I    2019. december 4.    I    ujbuda.hu

Parkolási 

engedélyek

A kerületi várakozási hozzájárulások 

meghosszabbí tása december 1-jével 

megkezdődött – a kérel mek elektroni-

kusan is benyújthatók

Átlátható 

működés, 

klímavédelem

November 28-án ülésezett  

az újbudai képviselő-testület  

– kinevezték az önkormányzati  

tulajdonú cégek új vezetőit
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8Címlapinterjú Horváth Lili  

színésznővel, programajánló  

és más izgalmas témák  

a kulturális magazinban

Megjelent  

a Pont téli száma

SlowXmas  

és adventi vásár
Advent utolsó 

vasárnapjáig, 

december 

22-éig várja 

az érdeklő-

dőket a hagyo-

mányos 

újbudai 

adventi vásár 

A kórházról őszintén

Interjú László Imre polgármesterrel

 � Több mint egy hónapja vezeti már a kerületet. Sikerült feltérképezni 

az egészségügyi problémákat?

Igen. Egy hónap alatt elég sokat foglalkoztam az egészségüggyel, en-

nek érthető oka van. Egyrészt magam is orvos vagyok, másrészt pedig 

égető szükség van a terület problémáinak mielőbbi megoldására. Elő-

ször is a legfontosabb számomra, hogy az egészségügyi terület felada-

tait nem delegáltam egyik alpolgármester kollégámnak sem, magamnál 

tartom, személyesen felügyelem. Szerencsés, hogy az egészségügyi el-

látás három alappillére – az alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és a kór-

házi ellátás – közül az első kettő önkormányzati kézben van, így gyor-

san, és az országos helyzettől némileg függetlenedve tudunk reagálni 

a helyzetre. Azért is fontos, hogy az első két lépcsőfokon probléma-

mentes működést biztosítsunk, mert itt kell időben felismerni és ke-

zelni a betegségeket. Ha ez 

időben és megfelelő szak-

értelemmel történik, akkor 

a harmadik lépcsőfokra, 

a kórházi ellátásra már 

tényleg csak a valóban rá-

szorulók kényszerülnek. 

Azok viszont nem, akik 

korábban még járóbeteg-

ként kezelhetők lettek vol-

na, de mondjuk az orvoshi-

ány, a hosszú várólista 

miatt súlyosbodott annyira 

az állapotuk, hogy kórházi 

kezelésre van szükségük.

 � Lesznek szervezeti, sze-

mélyi változások a kerületi 

fenntartású egészségügyi 

intézményekben?

Ez elkerülhetetlen. De talán 

ami a legfontosabb, hogy 

többszöri egyeztetésen arra 

kértem a kerületi alapellá-

tásban dolgozó kollégákat, 

válasszanak maguk közül kapcsolattartó személyeket, akik folyamatosan 

informálnak minket arról, mire van szükségük, küzdenek-e bármilyen 

problémával. Nem akarunk az események után futni, és akkor cseleked-

ni, amikor már kezelhetetlen a helyzet, ahogyan például a járóbeteg-ellátás 

egyes területein történt a közelmúltban. Amint probléma van, azonnal cse-

lekedni fogunk, sőt, szeretnénk ezeket megelőzni. Ennek érdekében tanács-

adóm lesz dr. Komáromi Zoltán, aki maga is háziorvos, és az alapellátás 

országos hírű szakértője. És ha már szóba került a járóbeteg-ellátás, neve-

sítve a Szent Kristóf Szakrendelő, akkor azt is el kell mondjam, hogy ott is 

elkezdjük a problémák felszámolását egy új főigazgatóval, dr. Lehoczky Pé-

ter Gáborral, aki egész életét a járóbeteg-szakellátásban töltötte, a Magyar 

Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke is volt, tehát ő is olyan szakember, 

akire most égető szükségünk van. Folytatás a 3. oldalon
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Sato Kuni nagykövet nyitotta meg a kiállítást

Japán kokesi babák  

az Újbuda Galériában
Tóth-Vásárhelyi Réka kokesigyűjteményéből 

nyílt kiállítás az Újbuda Galériában. A japán 

kultúra szimbólumaként is emlegetett koke-

si babákat bemutató tárlat megnyitóján Sato 

Kuni, Japán magyarországi nagykövete mél-

tatta Tóth-Vásárhelyi Réka munkáit, és háláját 

fejezte ki a japán kultúrát népszerűsítő tevé-

kenységéért. Barabás Richárd alpolgármester 

azt emelte ki, hogy a rendezvény különleges 

színfoltja az újbudai kulturális eseményeknek, 

emellett tisztelgés a japán–magyar diplomáciai 

kapcsolatok felvételének 150. évfordulója előtt.

Tóth-Vásárhelyi Réka már több rangos dí-

jat elnyert kokesijeivel Japánban. Az Újbuda 

Galériában ezúttal nem saját munkái, hanem 

az ott összegyűjtött régi, eredeti babái láthatók 

december 9-éig. A kiállítás megnyitóján mu-

tatták be Rácz Ibolya és Tóth-Vásárhelyi Réka 

közös könyvét. A Kokesi, a japán fababák vi-

lága című, gazdagon illusztrált kiadvány ösz-

szefoglalja, amit tudni érdemes a különleges 

japán babákról.
T. E.

Tóth-Vásárhelyi Réka gyűjteménye

XXIX. évfolyam 24–25. szám    I    2019. december 18.    I    ujbuda.hu

Kimagasló 
érdeklődés 

A decemberi közmeghallgatáson 

a legtöbb kérdés a parkolással, 

a beruházásokkal, valamint  

a városfejlesztéssel és -üzemelte-

téssel kapcsolatban érkezett 

Újévi koncert
a B32-ben

Január 4-én tartja  

hagyományos újévi koncertjét  

a B32 Galéria és Kultúrtérben  

Ferenczi György és  

az 1ső Pesti Rackák

A globális felmelegedés már napja-

inkban is jelentősen kezdi megvál-

toztatni az állatfajok Földünkön 

kialakult természetes elterjedését

A klímaváltozás  

és az állatvilág

Halmozza  
a sikereket  
a Fonó 

Magyar 
Brands díj, 

Womex Top 

Label díj, 
fesztiválszö-

vetségi díjak, 

36 koncert 

és 15 táncház 

13 városban, 

összesen 3800 

látogatóval
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A XI. kerület közéleti lapja

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az Újbuda újság következő lapszáma 2020. január 15-én jelenik meg.

Ke l e n f ö l d  |  Őrmező  |  Gazdag ré t  |  A l be r t fa l v
a  |  Ke l en vö l gy

|  Lágymányos  |  Sasad -Sa s
hegy  |  Ge l l é r t h egy  |  Szen t im revá ro s

Karácsony 
nagycsaládosoknak
Újbuda Önkormányzata 1995 óta 

minden évben meghívja a három 

vagy annál több gyermeket nevelő 

családokat, hogy szórakoztató 

programokkal, ajándékokkal segítse 

karácsonyi készülődésüket.

Lapzártánk után tartották a Gazdagrét-Csí-

kihegyek Általános Iskolában a hagyomá-

nyos Nagycsaládosok Karácsonyát, melyre 

idén 560 sokgyermekes család kapott meghívót, 

így ezernél is jóval több résztvevőre készültek 

a szervezők. A nagyszabású újbudai karácsonyi 

rendezvényen évről évre élelmiszercsomagok-

kal, ajándékokkal kedveskednek a gyerekeknek 

és szüleiknek. Mindegyik család kap egy teli 

szatyor élelmiszert, egy mákos és egy diós 

bejglit, két könyvet, és mindenkinek jár tom-

bolajegy is, amellyel játékokat lehet nyerni. 

Az ajándékok mellett izgalmas karácsonyi 

műsor, közös mókázás, minőségi élmények 

gondoskodnak a szórakozásról.

A kézműves foglalkozások, a tom-

bolasorsolás és a bűvészbemutató mellett 

idén László Imre polgármester és Bakai-Nagy 

Zita alpolgármester köszöntőjét követően 

a Búgócsiga Zenede koncertjével, valamint 

a Majorka Bábszínház A kékfestő inas című 

előadásával várták a családokat. A programot 

Újbuda Önkormányzata támogatta, és adako-

zóan hozzájárultak a kerületi vállalkozások 

és szervezetek is, így a 77 Elektronika Kft., 

az Allee Bevásárlóközpont, a Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara, a Cordia Ma-

gyarország Zrt., az Evopro Holding Zrt., a Fu-

tureal Management Szolgáltató Kft., a Holnap 

Kiadó Kft., az InfoGroup Ingatlanfejlesztő 

és Befektető Cégcsoport, az Ivanics Kft., a Pan-

non Park Forest Kft., a Régió Játékkereskedel-

mi Kft., a Tata Consultancy Services, valamint 

a Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.
Újbuda

Készülődés az ünnepre

Az utolsó percig 

lehet adakozni

Díszkivilágítással várják a karácsonyt Újbuda 

forgalmas utcáin és terein, a hagyományos ad-

venti vásár pedig december 22-éig tart nyitva 

az Allee Bevásárlóközpont mellett. A rendez-

vény megnyitóján László Imre polgármester 

kiemelte: ilyenkor nyitottabbá, érzékenyebbé 

válnak az emberek, keresik a lehetőséget, ho-

gyan segíthetnek társaiknak. A polgármester 

a hagyományokhoz híven az egyházak kép-

viselőivel közösen gyújtotta meg az adventi 

koszorú első gyertyáját. A vásár területén egé-

szen a december 22-i zárásig várják az ado-

mányokat különféle jóté-

konysági szervezetek.

Ezen az estén kezdő-

dik el idén a zsidó kö-

zösség nyolc napig tartó 

ünnepe, a Hanuka, amely 

a jeruzsálemi szentély 

visszafoglalásának állít 

emléket. Lapunknak adott 

írásában Radnóti Zoltán 

főrabbi kifejti, milyen 

szerepet játszott ez a zsi-

dó-keresztény kultúra ki-

alakulásában. 

A téli jeles napok 

nemcsak a felekeze-

tek és hívők számára 

fontosak, a karácsony 

a családok, a barátok, 

az együttlét ünnepe is, 

amit a mai kihívások-

nak megfelelve, a klí-

maváltozásra gondolva is megszervezhetünk: 

a karácsonyfa állítása, a díszek elkészítése, 

az ajándékok csomagolása egyaránt megold-

ható úgy, hogy a készülődés ne csupán trendi, 

de környezetbarát is legyen.
Cikkeink az 5–7. oldalon
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Bakai-Nagy Zita és Orosz Anna 
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Újabb dimenziókban  állnak helyt a szerkesztők  – internetre költözik  a 25 éves rádió

Továbbszól  a Civil Rádió

Új eljárásrend  az iskolaérettség megállapítására

Január 31-ig nyújthatnak be a szülők kérelmet  a tanköteles korú gyermekek óvodában maradásáról 9

Pályázati keret a szakkollégiumok működésére
Zöldövezet lehet  a Hamzsabégi sétány

Tavalyi utolsó ülésén,  2019. december 19-én több fontos 
kérdésben is döntést hozott  Újbuda képviselő-testülete. A képviselő-testület meghosszabbította 

az önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lanokban működő kerületi köznevelési intézmények igazgatóinak megbízási szer-ződéseit a közétkeztetéssel, a nyári napközis táborokkal és a szün idei étkeztetéssel kapcsolatban. Az önkor-mányzat Bakai-Nagy Zita alpolgármester javaslatára ellátási szerződést köt a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemel-ten Közhasznú Egyesülettel a 2020. január 1.–2027. de-cember 31. közti időszakra, 

az egyesület eszerint helyettes szülői szolgál-
tatást nyújt két férőhelyen. A testület határozatban rögzítette, hogy nem 

kívánja megemelni a közterület-használati díjak 
mértékét, ezen kívül elfogadta Újbuda Esély-
egyenlőségi Programjának felülvizsgálatát, ki-
emelve e terület fontosságát. Barabás Richárd 

kulturális alpolgármester előterjesztése alapján 
felmondták a Talentum Művészeti Nonprofit 
Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést.

Sürgősségi eljárásban elfogadták a Ham-
zsabégi sétány védelmét és annak zöldövezeti 
besorolását kezdeményező javaslatot, miután 
az utcaként nyilvántartott terület a környéken 
élők kedvelt köztere. A Ferencváros–Kelen-
föld között tervezett vasúti pályafelújítás mi-
att veszélybe került sétánnyal kapcsolatban 
az önkormányzat 2020. január 20-án 14 órakor 
közmeghallgatást tart a tanácsteremben.

Egy minisztériumi döntés eredményeként 
a Nemzeti Tehetségprogramon belül jelen-
tősen csökkent a magyarországi szakkollé-
giumok költségvetése. Mivel Újbudán több 
szakkollégium is működik, az önkormányzat 
pályázati kerettel vállal felelősséget működési 
feltételeik megteremtésére. A testület egyhan-
gúlag támogatta az ezt szolgáló 10 millió fo-
rintos alap létrehozását.

Újbuda
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Interjú az új alpolgármesterekkel
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Sok mindenre jó  a hulladék

Túlzsúfoltságtól tartanak BudaPart: aggályok  és kihívások Megkezdődött a Budapart Projekt II. ütemére vonat-kozó környezeti hatás-vizs gálati eljárás, ennek keretében a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közmeghallgatást tartott.
A BudaPart a Lágymányosi-öbölben, 
a Kopaszi-gátat is felölelő területen 
épül a Duna partján, a 15 lakóépület 
és 13 irodaház mellett hotel és számos 
infrastrukturális beruházás is kapcso-
lódik hozzá. A teljes kiépítés után 300 
000 négyzetméter irodát, fázisonként 
200 lakást és kiegészítő kiskeres-
kedelmi területeket foglal magában 
a projekt, amelynek első lakóházait 
már átadta a Property Market Kft. A Market Építő Zrt. kivitelezésében 

létrejövő városnegyed 54 hektáron va-
lósul meg, a fejlesztés végére akár 30 
ezren is élhetnek itt. A környezetvédel-
mi és építéstechnikai, szakmai kérdé-
sekre a kivitelező cég és a Kormányhi-
vatal munkatársai válaszoltak a január 
9-i közmeghallgatáson. A szuperkomp-
lexum és az építkezési munkálatok kör-
nyezeti hatásait tárgyaló fórumon a ke-
rületben élők tehettek fel kérdéseket.   

Szóba került a zajszennyezés, a vasár-
napi munkavégzés betiltása, az épít-
kezés hatása az élővilágra, de a közle-
kedéssel, túlzsúfoltsággal kapcsolatos 
kérdések voltak túlsúlyban. A térség-
ben élők fő félelme az, hogy a felszí-
ni közlekedés nem tudja kiszolgálni 
a növekvő igényeket. A 25 ezer új 
munkahely, a háromezer lakás hatal-
mas forgalmat generál, márpedig a Bu-
dafoki út most is túlzsúfolt. Az épülő 
MOL-székház és az új lakások miatt 
naponta több tíz ezren érkeznek a vá-
rosrészbe, vagy indulnak el onnan, mi-
közben az utak ma is túlterheltek.A Levegő Munkacsoport képviselője 

írásbeli javaslatot tett a kivitelezők elé, 
hogy meggyőzzék a döntéshozókat, ke-
vesebb építményt és több parkot létesít-
senek a térségben.Hamarosan több tízezer fővel nőhet 

a kerület lélekszáma – ez óriási teher 
az intézményrendszernek. Az önkor-
mányzat azon dolgozik, hogy megtalálja 
azokat a megoldásokat –  együttműkö-
désben az állammal és a kivitelezőkkel 
–, amelyek biztosítják azt a közlekedési, 
egészségügyi, szolgáltató infrastruk-
túrát, amely képes kiszolgálni Újbuda 
új és régi lakóit is – mondta el Hintsch 
György, városüzemeltetésért felelős al-
polgármester.

Újbuda

Érdemes szelektíven gyűj-teni a szemetet, és nem is annyira bonyolult
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IV. Újbuda Újság hirdetési feltételei
•  IV.1. Újbuda Újság hivatalos méretei: 

MÉDIAAJÁNLAT

A XI. kerület közéleti lapja

•  IV.2. Leadás formája:
A hirdetéseket az alábbi formátumokban tudjuk fogadni:
Minden esetben 300 Dpi felbontással, vágójelek és egyéb nyomdai jelek nélkül.

•	 vektoros rajzolóprogramokból (Illustrator, CorelDraw, stb.): PDF (Press Quality), EPS, TIF;
•	 kiadványszerkesztő programokból (InDesign, stb.): PDF (Press Quality);
•	 képszerkesztő programokból (Photoshop, Photostyler stb.): TIF (LZW tömörítéssel), JPG (nem progresszív),  

 kompozit EPS (CMYK színmódban) 

Nem	kész	hirdetések	leadása	esetén	a	kiadó	által	megbízott	nyomdai	előkészítőben	a	hirdetéseket	a	megrendelt	hirdetés	listaárának	
15%-áért	készítik	el.	Az	ehhez	szükséges	szöveges	és	képi	anyagokat,	az	elkészítésre	vonatkozó	egyértelmű	kéréseket	ugyancsak	
e-mailen	vagy	CD-n	fogadjuk.	A	hirdetés	elkészítését	közvetlenül	kell	megrendelni	és	úgy	is	kell	fizetni,	külön	számla	ellenében.	
Szövegek,	fotók	leadásakor	a	szövegeket	word	formátumban	e-mailen,	a	fotókat	pedig	eredeti	formában,	nyomdai	feldolgozásra	alkal-
mas	felbontásban	(300	dpi)	és	méretben	(minimum	500	kB),	képfájlban	fogadjuk.

1/1 oldal  
834.750 Ft+áfa

méret: 250x389 mm

1/4 oldal álló I.  
247.500 Ft+áfa

méret: 122,5x192 mm

1/2 oldal fekvő  
425.250 Ft+áfa

méret: 250x192 mm

1/2 oldal álló  
425.250 Ft+áfa

méret: 122,5x389 mm

1/3 oldal fekvő  
309.750 Ft+áfa

méret: 250x127 mm

1/4 oldal álló II.  
247.500 Ft+áfa

méret: 60x389 mm

1/32 oldal fekvő 
49.335 Ft+áfa 

méret: 71,5x36mm

1/12 oldal álló 
107.690 Ft+áfa

méret: 71,5x105 mm

1/8 oldal álló  
143.990 Ft+áfa

méret: 97x119 mm

1/8 oldal fekvő 
143.990 Ft+áfa

méret: 122,5x93,5mm

1/8 oldal szalag  
143.990 Ft+áfa

méret: 250x44 mm

1/6 oldal álló  
211.750 Ft+áfa

méret: 80x192mm

1/4 oldal szalag  
247.500 Ft+áfa

méret: 250x94 mm

1/3 oldal álló  
309.750 Ft+áfa

méret: 80x389 mm

1/2 oldal junior  
309.750 Ft+áfa

méret: 173.5x270 mm

1/16 oldal álló  
87.285 Ft+áfa

méret: 71,5x77 mm

1/32 KUPON 
29.900 Ft+áfa

méret: 46x56,5 mm

1/64 oldal  
29.728 Ft+áfa

méret: 46x26mm
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• IV.3. Újbuda Újság tervezett megjelenései (2020):

A XI. kerület közéleti lapja

LAPSzÁM HIVATALoS
MEGJELENÉS

MEGrENDELÉSI
határidő

TÉNyLEGES
ANyAGLEADÁS

UB 01  január 15. január 7. január 8.

UB 02 január 29. január 21. január 22.

UB 03 február 12. február 4. február 5.

UB 04 február 26. február 18. február 19.

UB 05 március 11.  március 3. március 4.

UB 06 március 25. március 17. március 18.

UB 07 április 8. március 31. április 1.

UB 08 április 22. április 14. április 15.

UB 09 május 6. április 28. április 29.

UB 10 május 20. május 12. május 13.

UB 11  június 3.  május 26. május 27.

UB 12 június 17. június 9. június 10.

UB 13 július 1. június 23. június 24.

UB 14  augusztus 12. augusztus 4. augusztus 5.

UB 15 augusztus 26.  augusztus 14. augusztus 15.

UB 16  szeptember 9. szeptember 1. szeptember 2.

UB 17 szeptember 23. szeptember 15. szeptember 16.

UB 18 október 14. október 6. október 7.

UB 19 október 28. október 20. október 21.

UB 20  november 11. november 3. november 4. 

UB 21 november 25. november 17. november 18.

UB 22 december 9. december 1. december 2.

A	szerkesztőség	a	2020.	évi	megjelenések	változtatására,	továbbá	az	árváltozásra	fenntartja	a	jogot!



  AjáNlAtKérés: 
marketing@ujbuda.hu
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A XI. kerület közéleti lapja

A XI. kerület közéleti lapja

V. Újbuda Televízió
Az	Újbuda	TV	a	főváros	legnagyobb	lélekszámú	kerületének,	egyben	az	ország	ötödik	legnagyobb	önkormányza-
tának	a	közösségi	televíziója.	Műsorai	többek	között	a	HelloDigital,	a	UPC,	a	Magyar	Telekom,	és	a	Digi	csatornák	
kábelhálózatain	keresztül	érhetők	el,	így	valamivel	több	mint	ötvenezer	háztartásban	foghatók.	Az	elkészített	
anya	gok	a	youtube-ra	is	felkerülnek,	így	évekkel	később	is	meg	lehet	őket	tekinteni.

• Megjelenési lehetőségek:	

• Sugárzás:

	 Reklámblokkban	első	héten:	2	000,-/mp	(egy	héten	át	összesen	56	alkalommal)
	 Ismételt	sugárzás	esetén:	1	000,-/mp	(egy	héten	át	összesen	56	alkalommal)
	 Minimum	15	hetes	lekötés	esetén	a	sugárzási	díj:	500,-/mp/hét
	 Támogatói	spot	sugárzása:	10	000,-/hét
	 PR	híranyag	sugárzása:	30	000,-/hét
	 Szakértői	hír	anyag	sugárzása:	20	000,-/hét
	 Szakértői	magazin	anyag	sugárzása:	40	000,-/hét

• Speciális csomagok:

•	 Programajánló (vagy egyéb ajánló)
	 10	000,-/	hét	(56	alkalom)
	 60	000,-/	10	hét
	 100	000,-/20	hét

•	 Műsortámogatói csomag (meglévő műsorok esetén)
	 10	000,-/hét
	 60	000,-/	10	hét
	 100	000,-/20	hét

•	 PR híranyag gyártása és sugárzása
	 45	000,-/hét	
	 további	ismétlés:	10	000,-/hét

•	 Képújság megjelenés:
 1	hónap	–	10	000,-/hónap
	 1	év	–	75	000,-/év	(kreatív	csere	5000,-/alkalom)

•	 Filmek reklámspotok gyártása már 20 000,- Ft-tól!

EGyEDI kEDVEzMÉNyEINkkEL kAPcSoLATBAN  
kÉSzSÉGGEL TÁJÉkozTATJUk.


