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XXI/8. • 2023. március 3.

SZÉPSÉG - EGÉSZSÉG - ÉLETMÓD

MELLÉKLET 2-3. oldal

Termelésben jártas 
KARBANTARTÓ - 

VILLANYSZERELŐ 

pozícióba keresünk munkatársat.
Ha szeretne egy dinamikus csapat tagja lenni, 

jelentkezzen az alábbi elérhetőségek egyikén:

Várjuk Önt a LORENZ Shoe Group Kft.  

martfűi székhelyére!

Mitől lesz ez jó döntés?

• Egyműszakos munkarend

• Utazástámogatás vagy céges buszjárat

• Német nyelvtanfolyam

• Beiskolázási támogatás

• Évente egyszer cipőválasztás

• Jubileumi prémium
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Ingyenesen terjesztett hirdetési hetilapunk 2003 őszé-
től működik Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Az 
eltelt idő alatt a lap, egyedi tartalma és színvilága 
miatt Szolnok és a vármegye közkedvelt információfor-
rása lett.

Tartalomból:
hirdetések, hírek, beszámolók, cikkek, érdekességek.

Megjelenés:
minden héten PÉNTEKEN, INGYENESEN  
háztartásokba terjesztve.
• nyomtatott pld.szám: 44.000 db
• formátum: A/4
• papírminőség: 52 g-os újságnyomó
• terjesztési terület: Szolnok és vonzáskörzete

Lapzárta: megjelenés előtti szerda, 12 óra.
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Termelésben jártas KARBANTARTÓ - VILLANYSZERELŐ pozícióba keresünk munkatársat.

Ha szeretne egy dinamikus csapat tagja lenni, 
jelentkezzen az alábbi elérhetőségek egyikén:

Várjuk Önt a LORENZ Shoe Group Kft.  martfűi székhelyére!

Mitől lesz ez jó döntés?• Egyműszakos munkarend• Utazástámogatás vagy céges buszjárat
• Német nyelvtanfolyam• Beiskolázási támogatás• Évente egyszer cipőválasztás

• Jubileumi prémium

A Szolnoki Naplóban megjelent információk 
összességében 44.000 családhoz ingyenesen 
kerülnek el. Ez egy négy fős családdal számol-
va jelentős, legalább 176.000 fő lehetséges 
vásárlót, megrendelőt jelenthet, bármelyik 
reklámot megjelenítő megrendelőnk számára. 
Hetilapunkon keresztül rendszeresen bizto-
sítani tudjuk az országos vagy a vármegyei 
napilapokra nem előfizető lakosság rendszeres 
elérhetőségét is.

Ezt a lehetőséget a vármegyeszékhelyre tele-
pült cégek vezetői, reklám-marketing szakem-
berei, valamint a vármegye önkormányzatai 
is felismerték, ezáltal rendszeresen kisebb-na-
gyobb felületet igényelnek lapjainkban.

Cégünk több éve kap megrendelést a vár-
megye legnagyobb fesztiváljainak szervezői 
részéről.

Ezenkívül vállaljuk szórólapok, kiadványok 
szerkesztését, nyomtatását, reklám grafikai 
munkákat egyedi igények szerint is.



Tematikához kapcsolódóan térségi,  
plusz-szórásaink során a fentieken  
kívül eljuttatjuk meg:

Tiszazug melléklet esetén: Martfűre, 
Tiszaföldvárra, Kunszentmártonra is,

Törökszentmiklós és környéke melléklet 
esetén: Törökszentmiklós egészére, Fegyvernekre, 
Tiszatenyőre is,

Mezőtúr és környéke melléklet esetén:
Mezőtúrra, Túrkevére, Kisújszállásra is,

Túrkeve és környéke melléklet esetén:
Túrkevére, Mezőtúrra, Kisújszállásra is.

A város több, nagy gyalogosforgalmú pontján 
is megtalálható újságállványra kihelyezéssel: 
a vasútállomáson, az SZTK Rendelőintézet 
földszintjén, az Aba-Novak Agóra Kulturális 
Központ előtt, a Szapáry úti szerkesztőségünk előtt.

Vármegyei és városi rendezvényeken (pl. Utazás 
kiállítás, Gulyásfesztivál...) is jelen van  
- hoszteszek által osztva - a kilátogatóknak.
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Termelésben jártas KARBANTARTÓ - VILLANYSZERELŐ pozícióba keresünk munkatársat.

Ha szeretne egy dinamikus csapat tagja lenni, 
jelentkezzen az alábbi elérhetőségek egyikén:

Várjuk Önt a LORENZ Shoe Group Kft.  martfűi székhelyére!

Mitől lesz ez jó döntés?• Egyműszakos munkarend• Utazástámogatás vagy céges buszjárat
• Német nyelvtanfolyam• Beiskolázási támogatás• Évente egyszer cipőválasztás

• Jubileumi prémium

HIRDETÉSI ÁRAINK
(Áraink nettó árak, az áfá-t nem tartalmazzák)

Egység Méret (mm) Listaár
1x1 38 mm x 41 mm 10.000 Ft
2x1 (névjegykártya) 78 mm x 41 mm 20.000 Ft
1x2 38 mm x 84 mm 20.000 Ft
3x1 119 mm x 41 mm 30.000 Ft
1x3 38 mm x 128 mm 30.000 Ft
2x2 (dupla névjegykártya) 78 mm x 84 mm 40.000 Ft
3x2 (kis negyedoldal) 119 mm x 84 mm 60.000 Ft
2x3 (kis negyedoldal) 78 mm x 128 mm 60.000 Ft
4x2 (negyedoldal) 159 mm x 84mm 80.000 Ft
2x4 (negyedoldal) 78 mm x 171 mm 80.000 Ft
3x3 (nagy negyedoldal) 119 mm x 128mm 90.000 Ft
3x4 (plakátméret) 119 mm x 171 mm 120.000 Ft
5x3 (fekvő féloldal) 200 mm x 128 mm 150.000 Ft
3x5 (álló féloldal) 119 mm x 236 mm 150.000 Ft
4x4 (nagy féloldal) 159 mm x 171 mm 160.000 Ft
5x6 (egész oldal) 200 mm x 280 mm 300.000 Ft
Monokli (prémiumfelület-címlap) 78 mmx 107 mm 70.000 Ft

Felárak:
Címoldal: +30%
Hátlap: +20%

Kiemelt egyedi felületek listaárai:
Egész oldal: 330.000 Ft + áfa
Nagy féloldal: 176.000 Ft + áfa
Féloldal: 165.000 Ft + áfa
Negyed oldal: 88.000 Ft + áfa
Apróhirdetési árak: 
Lakossági apróhirdetés: 150 Ft/szó
Üzleti apróhirdetés: 250 Ft/szó 
Apróhirdetés kiemelés:  
alapdíj + 500 Ft
Apróhirdetési kedvezmények:
• 2-4 megjelenés -10%
•  5-8 megjelenés -20%
• 9-12 megjelenés -30%
• 13-24 megjelenés -40%
• 25- megjelenéstől -50%

Információ,  
kapcsolatfelvétel:  
Tel.: 56/420-575 
E-mail: info@szolnokinaplo.hu
Kész hirdetés, képek, logók küldésének esetén ajánlott fájlformá-
tumok: tif, pdf, png, jpg (min. 300 dpi felbontás, CMYK színtér)

TERJESZTÉSI TERÜLET:
Szolnok • Szandaszőlős • Rákóczifalva 
Rákócziújfalu • Szajol • Törökszentmiklós • Tószeg



A Szolnoki Napló oldalain megtalálható minden olyan fontos hír, információ, amelyek ismerete szükséges a napra-
kész tájékozottsághoz Szolnokon és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, átfogó kitekintéssel a hazai és nemzetközi 
eseményekre. A portál szolgáltatásai révén hasznos, újszerű és szórakoztató tartalmakat is nyújt látogatóinak.

HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS TARIFÁK:

HÍRPORTÁL
Minden, amit 
Szolnokról...
...vagy a világról 
tudni lehet.

A szolnokinaplo.hu hírportálunkon a
PR cikk kihelyezésének díjai az alábbiak:  
A Facebook oldalunkon való megosztás ajándék.
1-3 db: 12.000 Ft + áfa/db 
4-6 db: 9.000 Ft + áfa/db 
7db felett: 7.000 Ft + áfa/db

Pr cikk elkészítését is vállaljuk, 
ennek díjai az alábbiak:
1-3 db: 12.000 Ft + áfa/oldal 
4-6 db: l0.000 Ft + áfa/oldal 
7db felett: 8.000 Ft + áfa/oldal

A szolnokinaplo.hu hírportálunkon  
a banner kihelyezésének díjai az alábbiak:

1 hét: 15.000 Ft + áfa
2 hét: 20.000 Ft + áfa

A bannerek pontos helyeivel  
kapcsolatban kérjük, keresse  
kollégánkat!

Választható méretek:
580x70 px | 320x100 px | 180x400 px
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Információ, kapcsolatfelvétel:  
Tel.: 56/420-575 
E-mail: info@szolnokinaplo.hu



SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
PR LEHETŐSÉGEK:

Ezeken felül sajtótájékoztatók szervezésében is 
tudunk segíteni. Ez az alábbiakból tevődik
össze:
• a helyszín leegyeztetése
• sajtóanyag elkészítése
• sajtóorgánumok meghívása
• megszólalók felkérése, felkészítése  

(amennyiben szükséges)
• a sajtótájékoztatóról való megjelenések 

nyomon követése

Emellett egyéb PR kampányok lebonyolítását 
is vállaljuk egyedi megállapodás szerint. Ennek 
díját kérjük, egyedileg egyeztesse marketinges 
kollégáink valamelyikével!

HIRDESSEN HÍRPORTÁLUNKON!

 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

jan. 
febr. 
márc. 
ápr. 
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Hónap Egyedi
látogató

Látogatások
száma   Oldalak   Találatok   Adatmennyiség



BooSTyle medium online
A csomag tartalma:

• Heti 5 bejegyzés elkészítése és kihelyezése  

a  és  oldalakon.
• Kommentek moderálása.
• Évente egyszer a borítókép és a profilkép cseréje 

(amennyiben szükséges).
• Heti egy bejegyzés történetekben való megosztása.
• Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetve az aktuális 

akciókat és megtesszük a szükséges javaslatokat.
•  Cégem profil elkészítése, tartalommal való 

feltöltése.

Ár: 60.000Ft + áfa/hó

BooSTream Giga
A csomag tartalma:
• Heti 7 bejegyzés elkészítése és kihelyezése 

a  és  oldalakon, 
valamint a bejegyzések releváns csoportokban 
való megosztása.

• Kommentek moderálása.
• Évente négy alkalommal borítókép és (ha 

szükséges) profilkép cseréje.
• Heti egy bejegyzés Facebook és Instagram 

történetekben való megosztása.
• Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetve az 

aktuális akciókat és megtesszük a szükséges 
javaslatokat.

•  Cégem elindítása, tartalommal való 
feltöltése.

• Havi egy blogbejegyzés írása (szükség 
esetén feltöltése a honlapra), minden további 
blogbejegyzést kedvezményes áron (listaár: 
20.000 Ft + áfa, helyett: 15.000 Ft + áfa) 
kínálunk.

Ár: 90.000Ft + áfa/hó

A csomagok nem tartalmazzák az esetleges hirdetési 
árakat!

CSOMAGJAINK:

Boostold 
fel magad !

BoostKid extra mini 
- azoknak, akiknek egy kis segítségre van szükségük
A csomag tartalma:

• Heti 1 bejegyzés elkészítése és kihelyezése  

a  és  oldalakon.
• Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetve az aktuális 

akciókat és megtesszük a szükséges javaslatokat.
• Évente egyszer a borítókép és a profilkép cseréje 

(amennyiben szükséges).
•  Cégem profil elkészítése, tartalommal való 

feltöltése.

Ár: 15.000Ft + áfa/hó

BooSTart mini online
A csomag tartalma:

• Heti 3 bejegyzés elkészítése és kihelyezése  

a  és  oldalakon.
• Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetve az 

aktuális akciókat és megtesszük a szükséges 
javaslatokat.

• Évente egyszer a borítókép és a profilkép 
cseréje (amennyiben szükséges).

•  Cégem profil elkészítése, tartalommal 
való feltöltése.

Ár: 35.000Ft + áfa/hó

Információ, kapcsolatfelvétel:  
Tel.: 30/776-0223 
E-mail: info@szolnokinaplo.hu



2021 decemberétől a Tisza-tó térségében jelenik 
meg ingyenesen terjesztésre kerülő Tisza-tavi 
Napló hirdetési lapunk, amelyben a helyi cégek, 
vállalkozók kommunikálhatják legfrissebb ajánlataikat, 
ugyanakkor Tiszafüred Város Önkormányzatának friss 
híreit, aktuális közleményeit is olvashatják benne a 
Tiszafüreden és vonzáskörzetében élők.

Megjelenés: 2 hetente HÉTFŐ

INGYENESEN háztartásokban  
terjesztve

Terjesztési terület: Tiszafüred, Abádszalók, 
Kunhegyes, Kunmadaras településekre

Terjesztési pontokon kihelyezve: 
Tiszaderzsen, Tiszaszőlősön,  
Poroszlón, Berekfürdőn.

Nyomtatott példányszám: 
12.000 db; Formátum: A/4

Lapzárta:  
megjelenés előtti szerda, 16:00 óra

Papírminőség: 52 g-os műnyomó

Kész hirdetés, képek, logók küldésének esetén 
ajánlott fájlformátumok: tif, pdf, png, jpg  
(min. 300 dpi felbontás, CMYK színtér)

Felárak: 
Címoldal: + 30% 
Hátlap: +20%

Kiemelt egyedi felület listaára:
Egész oldal: 330.000 Ft + áfa

HIRDETÉSI ÁRAINK
(Áraink nettó árak, az áfá-t nem tartalmazzák)

Egység Méret (mm) Listaár
1x1 38 mm x 41 mm 10.000 Ft
2x1 (névjegykártya) 78 mm x 41 mm 20.000 Ft
1x2 38 mm x 84 mm 20.000 Ft
3x1 119 mm x 41 mm 30.000 Ft
1x3 38 mm x 128 mm 30.000 Ft
2x2 (dupla névjegykártya) 78 mm x 84 mm 40.000 Ft
3x2 (kis negyedoldal) 119 mm x 84 mm 60.000 Ft
2x3 (kis negyedoldal) 78 mm x 128 mm 60.000 Ft
4x2 159 mm x 84mm 80.000 Ft
2x4 78 mm x 171 mm 80.000 Ft
3x3 (nagy negyedoldal) 119 mm x 128mm 90.000 Ft
3x4 (plakátméret) 119 mm x 171 mm 120.000 Ft
5x3 (fekvő féloldal) 200 mm x 128 mm 150.000 Ft
3x5 (álló féloldal) 119 mm x 236 mm 150.000 Ft
5x6 (egész oldal) 200 mm x 280 mm 300.000 Ft
Monokli (prémiumfelület-címlap) 78 mmx 107 mm 70.000 Ft

Érdeklődni: 
Tel.: 30/383-1301
E-mail: info@tiszatavinaplo.hu
E /tiszatavinaplo

Apróhirdetési árak: 
Lakossági (25 szóig): br. 1.500 Ft. 
Üzleti (25 szóig): br. 2.000 Ft.
Apróhirdetési kedvezmények: 
• 1-4 megjelenés:  -10%
• 4-8 megjelenés:  -20%
• 8-12 megjelenés:  -30%
• 12-25 megjelenés:  -40%
• 25- megjelenéstől:  -50%



Kész hirdetés, képek, logók küldésének esetén 
ajánlott fájlformátumok: tif, pdf, png, jpg  
(min. 300 dpi felbontás, CMYK színtér)

Szerkesztőségünk a magasabb szintű igények-
nek eleget téve, 2014 decemberétől negyed-
évenként jelenteti meg.

Az évszakokhoz kapcsolódó kiadványokban el-
sősorban Szolnokhoz és a vármegyéhez köthető 
érdekes írások mellett az ország bármely terüle-
tén működő cég, vállalkozás bemutatkozhat.

Magazinunkat az adott negyedévben folya-
matosan elérhetővé tesszük olvasóink számára.

HIRDETÉSI ÁRAINK
(Áraink nettó árak, az áfá-t nem tartalmazzák)

Felületek Méret (mm) Listaár
1 oldal 185 x 260 mm 240.000 Ft
1/2 oldal 185 x 130 mm 120.000 Ft
1/4 oldal 90 mm x 130 mm 60.000 Ft
sávméret 200 x 50 mm 60.000 Ft
csíkméret 200 x 30 mm 30.000 Ft

Információ, kapcsolatfelvétel:  
Tel.: 30/383-1301
E-mail: info@szolnokinaplo.hu 

m a g a z i n
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Megjelenés: negyedévente
(március, június, szeptember, december)
Példányszám: 8000 db
Újságminőség: 90 g műnyomó, full color
Formátum: A/4
Oldalszám:  
52-60 oldal

Terjesztés:  
önkormányzatok, művelődési központok, könyvtárak, 
ügyfélszolgálati irodák, tourinform,  
orvosi/magánorvosi rendelők, esztétikai központok, 
boltok, üzletek, helyi vállalkozások, és címlista alapján 
képviselők, felső vezetők részére, valamint Szolnok két 
kiemelt városrészének lakosaihoz juttatjuk el.



Kész hirdetés, képek, lógók küldésének esetén 
ajánlott fájlformátumok: tif, pdf, png, jpg  
(min. 300 dpi felbontás, CMYK színtér)

GULYÁS

HÍRMONDÓ

PÉLDÁNYSZÁM: 8.000 db 
OLDALSZÁM: 52-60 oldal 

ÚJSÁGMINŐSÉG: 90 g + 170 g Norcote 4+4 
FORMÁTUM: A/4

JNSZ-vármegye legnagyobb rendez-
vénye a Nemzetközi Gulyásfesztivál, 
amely minden év szeptemberében 

kerül megrendezésre. A rendezvény  
hivatalos kiadványa a Gulyás Hírmondó. 

Az 52-60 oldalas kiadványban a gulyás 
ételről, a fesztiválról szóló és az ahhoz kap-

csolódó érdekes írások mellett cégek, szolgál-
tatók hirdetéseit, bemutatkozóját is olvashatják a 

rendezvény résztvevői és látogatói.

HIRDETÉSI ÁRAINK
(Áraink nettó árak, az áfá-t nem tartalmazzák)

Felületek Méret (mm) Listaár
1 oldal 185 x 260 mm 240.000 Ft
1/2 oldal 185 x 130 mm 120.000 Ft
1/4 oldal 90 mm x 130 mm 60.000 Ft
sávméret 200 x 50 mm 60.000 Ft
csíkméret 200 x 30 mm 30.000 Ft

Információ, kapcsolatfelvétel:  
Tel.: 56/420-575 • 30/383-1301
E-mail: info@szolnokinaplo.hu 



Kész hirdetés, képek, logók küldésének esetén 
ajánlott fájlformátumok: tif, pdf, png, jpg  
(min. 300 dpi felbontás, CMYK színtér)

A I Love Tisza-tó magazin összefoglalva, egyedi szemszögből mutatja be a Tisza-tó körüli települések és 
különböző tájegységeinek legfőbb turisztikai látványosságait, programjait, kulturális és gasztronómiai jelleg-
zetességeit, szolgáltatásait. Az olvasók megismerhetik a helyi szenzációkat, attrakciókat, szállás- és wellness 
lehetőségeket, az adott térségben élő emberek mindennapi életét, a látnivalókat és közérdekű információkat.
A tavat körbeölelő, hiánypótló kiadványt Tiszafüred Város Önkormányzata felkérésének köszönhetően készít-
jük 2018 óta, évente két (tavaszi és nyári) megjelenéssel. 

A kiadvány neve: I Love Tisza-tó
Oldalszám: max. 148 • Méret: A/4 
Mennyiség: 12.000 db • Színskála: Full Color
Borítópapír: 150g • Papír: 90g
Kötés: ragasztott

Terjesztés: éttermek, kávézók, szálláshelyek, strandok, 
kikötők, nyaralóhajók, látogatóközpontok, utazás kiállítá-
sok és 2000 db országosan (hírlapárusító helyeken)

HIRDETÉSI ÁRAINK
(Áraink nettó árak, az áfá-t nem tartalmazzák)

Felületek Méret (mm) Listaár
1 oldal 185 x 260 mm 240.000 Ft
1/2 oldal (fekvő) 185 x 130 mm 120.000 Ft
1/2 oldal (álló) 90 x 260 mm 120.000 Ft
1/4 oldal 90 mm x 130 mm 60.000 Ft

A korábbi lapszámokat az alábbi linken tekintheti meg:
https://ilovetiszato.hu/i-love-tisza-to-magazin/

A Tisza-tavi Kisokos mellékletünkben lehetőséget bizto-
sítunk, hogy településenként összefoglalva bemutathassa 
röviden szolgáltatását 1 vagy 2 egység, illetve kis negye-
doldal méretben.

HIRDETÉSI ÁRAINK
(Áraink nettó árak, az áfá-t nem tartalmazzák)

Felületek Méret (mm) Listaár
1 egység 58 x 49 mm 20.000 Ft
2 egység 58 x 90 mm 40.000 Ft
1/4 egység 90 mm x 130 mm 60.000 Ft

Információ, kapcsolatfelvétel:  
Tel.: 30/383-1301
E-mail: ilovetiszato@gmail.com



Az ilovetiszato.hu oldalon online olvashatja a magazinban megjelent cikkeket, bemutatkozókat, de emellett 
egy olyan közösségi helyet szeretnénk kialakítani, amit az olvasók szerkesztenek. Várjuk a tavi élménybeszá-
molókat, kalandos történeteket és az olvasók által a tó szolgáltatóiról megírt véleményeket is. Továbbá  
online felületünkön a legfrissebb Tisza-tavi híreket, programokat az olvasók felé közvetítjük, de megtalálha-
tók oldalunkon szponzorált tartalmak, hirdetések is.

Keresse fel oldalunkat Facebookon: www.facebook.com/ilovetiszatoE

Információ, kapcsolatfelvétel:  
Tel.: 30/776-0223 • E-mail: ilovetiszato@gmail.com

Az ilovetiszato.hu 
hírportálunkon a PR cikk 
kihelyezésének díjai az 
alábbiak: 
1-3 db:
12.000 Ft + áfa/db/ 
gépelt oldal 

4-6 db:
9.000 Ft + áfa/db/ 
gépelt oldal 

7 db felett:
7.000 Ft + áfa/db/ 
gépelt oldal

Az ilovetiszato.hu 
hírportálunkon a banner 

kihelyezésének helyei: 
kezdőoldal felső sávja/
kezdőoldal jobb sávja.  

A bannerek minden cikknél 
megjelennek.

1 hónap:  
40.000 Ft + áfa

3 hónap:  
105.000 Ft + áfa (35.000 Ft+áfa/hó)

6 hónap:  
180.000 Ft + áfa (30.000 Ft+áfa/hó)

12 hónap:  
240.000 Ft + áfa (20.000 Ft+áfa/hó)

A Facebook oldalunkon való 
megosztás ajándék.



Keresse fel oldalunkat:  ILOVETISZATO.HU/WEBARUHAZ/K



Ingatlanirodánkat  
keresse szolnoki  

szerkesztőségünkben  
vagy a 56/420-575-ös  

telefonszámon.

Már 1%
megbízási díjtól!

Ingatlant keres?
Esetleg eladná?

Ebben is segítünk...

Irodánk:
9 5000 Szolnok, Szapáry út 12. 
k 5000 Szolnok, Pf.: 245.
m 56/420-575; 30/383-1301
k tisza.hirdetes@iranyar.hu
k info@szolnokinaplo.hu

BOOSTER MÉDIA KFT.
szolnokinaplo.hu 

iranyar.hu
ilovetiszato.hu 


