
VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

*2481 Velence, Tópart u. 26.
( (22) 589-415, Fax: (22) 472-747

E-mail: hivatal@velence.hu

H I R D E T É S I  Í V
a Velencei Híradóba

Hirdetés szövege:
(nyomtatott betűvel ide, vagy csatolva)

méret
mm

1 oldal
175 x 244 

1/2
175 x 125

24.000,- 28.000,-

12.000,- 14.000,-

január
február március április május június július augusztus szeptember október november december

6.000,- 7.000,-

3.000,- 3.500,-

1.600,- 1.800,-

1/4
85 x 118

1/8
85 x 58

1/16
85 x 28

bruttó
Ft/hó

hátsó borító
15 % felárral 
kisérőszínnel

megjelentetés*

*Kérjük, szíveskedjen a kívánt méretet és a megjelentetés hónapjait megjelölni!

A hirdetés megjelenésének feltétele, hogy a hirdetési ívet minden hó 25-éig szíveskedjen eljuttatni hivatalunk pénz-
ügyi osztályára a befizetési csekk bemutatásával, vagy annak másolatával.
Az újság megjelenése havonta 10-15-e között várható.

Számlázási név:.................................................................................................................................................

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

Adószám:...........................................................................................................................................................

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

Dátum:................................................................

...........................................................................
A hirdető aláírása

ISO
9001
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Velence honlapján hirdetési lehetőség 
vállalkozóknak!

"

A Velencei Híradó Szerkesztő Bizottsága úgy döntött, hogy a honlapon lehetőséget biztosít vállalko-
zóknak bemutatkozásra, tevékenységük reklámozására (hirdetésére).

A velencei székhellyel rendelkező és a Helyi Minősítési Rendszerben résztvevő vállalkozások
kerülhetnek fel ingyenesen, a nem velencei székhelyű vállalkozóknak az egy soros adatbázisban való
felkerülés díja havi 1.350,- Ft. Amennyiben bővebb reklámot is kívánnak megjelentetni, úgy az plusz
2.700,- Ft/hó. A honlapon való megjelenés időtartama 6 hónap.

Természetesen a féléves időintervallumon belül lehetőség van időarányos megjelentetésre, de ebben
az esetben is a naptári félév leteltével hirdetése automatikusan megszűnik, amennyiben a következő
félévre azt nem kéri.

Ezúton kérjük a Helyi Minősítési Rendszerben résztvevőket, hogy amennyiben hirdetésük mellé
fotót is kívánnak megjelentetni, a mellékelt nyomtatványt kitöltve az ahhoz kapcsolódó fotóval
együtt (digitális fotó) jutassák el a Polgármesteri Hivatalba.

További részletes információt a Polgármesteri Hivatal titkárságán Balogh Erikától személyesen vagy
az 589-425-ös telefonszámon kaphatnak.

Itt levágandó!

Cég neve:

Címe:

Tevékenységének jellege:

Elérhetőségei: Tel.:

Fax:

e-mail:

honlap:

1 db kép, digitális formátumbanMelléklet

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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