
Felület Vágott méret (mm) Tükörméret (mm) Kifutó méret (mm) Listaár (Ft)

B2 200x270 176x238 210x280  2 400 000 
B3 200x270 176x238 210x280 2 100 000 
B4 200x270 176x238 210x280 2 600 000 
2/1 400x270 376x238 410x280 3 200 000 
1/1 200x270 176x238 210x280 1 500 000 
1/2 (álló) 97x270 85x238 107x280  900 000 
1/2 (fekvő) 200x130 176x118 210x140  900 000 
1/3 67x270 55x238 77x280  600 000 
1/4 97x130 85x118 107x140  500 000 
PR cikk     900 000
Az árak forintban, áfa nélkül értendők, és visszavonásig érvényesek.

BEHÚZÁS (kézi) teljes példányszámba

Súlykategóriák (g)  Terjesztési díjtétel (Ft)
0-20  65
21 g felett egyedi ár
Extra behúzási felár 150%

FELÁRAK

Szövegoldal 50%
Jobb oldali  75%
Lap első felén  100%
Lap első felében, jobb oldalon  150%
Téma támogatási felár  125%
Technikai költség 15%

MEGJELENÉS
Minden héten csütörtökön. 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Tervezett terjedelem: 64+4 oldal. Formátum: 200x270 mm. Kötészet: irkafűzés.  

Papír: belív: 70 g-os, LWC, borító: 130 g-os. Nyomás: 4+4 rotációs ofszet.

HELYFOGLALÁSI ÉS ANYAGLEADÁSI INFORMÁCIÓK
Megjelenés: minden héten csütörtökön. Helyfoglalás: megjelenés előtt 12 munkanap.

Anyagleadás: megjelenés előtt 5 munkanap.

ANYAGLEADÁSI PARAMÉTEREK

Kész hirdetéseket a következő módon lehet kiadónkba eljuttatni:
• e-mailen (max. 10 MB terjedelemig) az kapcsolat@mandiner.hu  címre

Kérjük, hogy anyagleadás esetén a következő információkat feltétlenül tüntesse fel az e-mailben: 
• megrendelő/hirdető cég neve • megjelenési méret • megjelenés napja

A kész anyagokat jpg, tif, pdf formátumokban tudjuk elfogadni 300 dpi felbontásban, CMYK színbontásban. 
A színhelyesség garantálásához proof vagy cromalin biztosítása szükséges. 

Ezek hiányában a megjelenés után színhelyességi reklamációt nem fogadunk el.

A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe:
• Kérjük, hogy a fájlban szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve). • Ügyeljenek az overprint, knock-out beállítások 

helyességére. • InDesign programban készült hirdetésnél kérjük, hogy a szöveglayer felül legyen. • Photoshop jpg/tif 
formátumoknál minden esetben flattened, CMYK, legalább 300 dpi felbontású anyagot tudunk elfogadni. • JPG-tömörítés 

esetén kérjük a Maximum Quality beállítás használatát a kisebb méretű betűk, vékony vonalak torzulásának, töredezésének 
minimalizálása érdekében. • Az alkalmazott nyomtatási eljárás technológiai korlátait (különböző papírminőségek, hajtás-, vágás- és 
színilleszkedés-ingadozások, negatívba forgatott vékony grafikai elemek, betűnagyság, a fekete szöveg csak black plate-en legyen, 

és mindenképpen kerüljék a direkt színek alkalmazását). • CorelDraw-ban készült anyagot nem tudunk elfogadni.

További elvárások kifutó hirdetéseknél:
• Javasoljuk, hogy a vágástól befelé 5 mm-re hasznos információt ne tervezzenek. 

• A vágó- és regisztrációs jelek, színskálák a vágástól minimum 5 mm-re legyenek, de mindenképpen a hirdetésen kívül 
helyezkedjenek el. • A kifutó méretű anyagokra körben 5-5 mm kifutót kérünk.

AMENNYIBEN A LEADOTT ANYAG A FENTI PARAMÉTEREKNEK NEM FELEL MEG, NEM TUDJUK GARANTÁLNI  
A HIRDETÉS HELYES MEGJELENÉSÉT, ÍGY REKLAMÁCIÓT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI.


