MEGRENDELŐLAP

2011- I. / 2011- II.

Az aláírt megrendelő szerződésnek minősül!

KON-next Kiadó, 1032 Budapest, Ágoston u. 18.
Telefon/fax: 437-0166, Tel.: (06-30) 210-1572
e-mail: epitogepek@epitogepek.hu www.epitogepek.hu

Igen szeretnék megjelenni az ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS 2011/1 számában (megjelenik tavasszal)
Igen szeretnék megjelenni az ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS 2011/2 számában (megjelenik ősszel)
! BÁRMELYIK SZÁMBA MÁR MOST JELENTKEZHET, KÖSSE LE MINDKETTŐT KEDVEZMÉNNYEL !
............................................

fekete-fehér
oldal
színes

változatlan

................................... Ft + 25% áfa

kéziratott, fényképet adunk

az előkészített anyagot e-mail-en küldjük el

Cég neve: ................................................................................

Kapcsolattartó: ......................................................................

Cím: .........................................................................................

Telefonszám: .........................................................................

E-mail cím: ...............................................................................

WEB cím: ...............................................................................

Megjegyzés: ....................................................................................................................................................................................
.............................................................................
dátum

................................................................................
megrendelő aláírása

Megrendelés visszaigazolása: ........................................................................................................................................................
! Fizetés: a támpéldánnyal kiküldött számlánk ellenében.

Közlés belíven (A/4 méretben)

fekete -fehér

A kiadó az átadott anyagokat nem őrzi meg és nem küldi vissza !

színes

2/1 oldalpár

189 eFt

2/1 oldalpár (fekete - színes)

236 eFt

284 eFt

1/1 oldal (180 x 250 mm 202 x 285 mm)

134 eFt

198 eFt

1/2 oldal (180 x 122 mm vagy 86 x 250 mm)

99 eFt

134 eFt

1/4 oldal (86 x 122 mm alló, 60 x 180 mm fekvő)

56 eFt

99 eFt

Regisztráció*

33 eFt

*(a cég neve, címe, telefonszáma és tevékenysége 10 szóban + a mátrix rendszerű szakmai keresőben való
megjelenés + névjegy)
A mátrixban a 1/2 oldalnál nagyobb hirdető automatikusan, 1/4 oldalt hirdető + 16 eFt-ért
kerülhet be, és kap névjegyet!

Közlés borítón (1/1 oldalas színes anyaggal együtt)
Belső borítók (202 x 285 mm)

300 eFt

Hátsó borító (202 x 285 mm)

344 eFt

A borítón, ill. az 1 /1 színes oldalon listaáron megjelenő cégeknek +1 oldal
felületet adunk ajándékba!
Az ajándék oldal PR cikk közlésére használható fel, tartalmát a
szakszerkesztővel egyeztetni kell.
A kötetben való 1/2 színes vagy a feletti hirdetés esetén az alábbi
szolgáltatások DÍJTALANUL vehetõk igénybe!

Interneten való megjelenés

35 eFt / év
25 eFt / félév

Fenti díjak maximum 4 db fotó és 1 db logo feldolgozását és közlését tartalmazzák.
A többlet fotók és logok 2000,-Ft/db további díjat jelentenek, mértékét utókalkuláció alapján számlánkban érvényesítjük.

Ajánlatunk visszavonásig érvényes!

KÉSZÍTTESSE VELÜNK HIRDETÉSÉT, AZ ÖN SZÁMÁRA EZ NEM JELENT TÖBBLETKÖLTSÉGET!
MEGRENDELÉSÉT KITÖLTHETI A WWW.EPITOGEPEK.HU OLDALON IS, ÉS ONLINE ELKÜLDHETI!
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