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Piacvezető
A pályázat
kiírói:
SZÉP
kertészeti és kertépítészeti
KERTEK
lapcsalád
folyóirat:

KERTÉSZET &
KERTÉPÍTÉSZET

A pályázat célja:

Szakmai fórum,
6 szakmai
szervezet
lapja:
2005-tôl
lapcsaláddá
fejlôdve!

Olvasói
célcsoport:
A pályázat
jellege:
Olvasói célcsoport:
A pályázat határideje:
Terjesztés:
Országos terjesztés:
A pályamunka leadása:
Nyomdai paraméterek:
Nyomdai paraméterek:
A részvétel feltételei:
Általános hirdetések:
Általános
(méret- éshirdetések:
ártáblázat)
(méret- és ártáblázat)

1/2 oldal
1/1 oldal
1/4 oldal
fekvô

1/4
oldal
1/8
oldal
4

SZÉP KERTEK

SZÉP KERTEK

1/8
oldal
5

Figyelem!
Figyelem!

Kedvezmények:
Lapzárta, hirdetési anyag
leadási határideje:
Lapzárta, hirdetési anyag
Megrendelési
és
leadási
határideje:
fizetési feltételek:
Számlázásra
jogosult:
Megrendelési
és
fizetési
feltételek:
Információ és megrendelés:

Számlázásra jogosult:
Tematikus hirdetések:
(KérjeInformáció
részletes és
tájékoztatónkat!)
megrendelés:

Tematikus hirdetések:
(Kérje részletes tájékoztatónkat!)

„AZ ÉV KERTJE” 2020

„AZ ÉV KERTJE” 2020
AXXII.
recesszió
évében piacaik
országos kerttervezési,
és -építési megtartása
nívódíj pályázat

érdekében

15% kedvezményt nyújtunk!

A XII. évfolyamába
lépő SZÉP KERTEK 2010-ben is a legnagyobb példányszámú, piacvezető
SZÉP
KERTEK folyóirat
kertészeti, Corvinus
kertépítészeti
szakmai
és szabadtértervezési
üzleti folyóirat. Ezért
teheti meg, hogy a legkedvezőbb hirdetési
Budapesti
Egyetem
Kert- és
Tanszék
ajánlattal kínálja mindazon
vállalkozók
és vállalkozások
részére a lap hasábjait, akik e szakterülettel kapBelügyminisztérium
Területrendezési
és Településügyi
Főosztály
Általános
hirdetési
ajánlat
–Szövetsége
2006
csolatban
végzik
termelő-,
szolgáltatóés
kereskedelmi tevékenységüket! Ugyanakkor a lap fogyasztói ára
Magyar
Kertépítészek
és Tájrendezők
az említett szakterületen a legolcsóbb, ezért a legtöbb olvasó számára hozzáférhető, így a legolvasottabb
kertépítészeti
lap!környezetkultúra fejlődésének elősegítése, a legújabb műszaki megoldások, a
•kertészeti,
A kerttervezési,
- építési és
minőségi szakmai munka megismertetése.
Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége (MKTSZ)
•AMagyar
A tájépítész szakma rangos díjának odaítélése az arra érdemes tervezők és kertépítők számára a publikáés fenntartó
Országos
(MAKEOSZ)folyóirata változatlan formában,
SZÉPKertépítőKERTEK
lapcsaládVállalkozók
KERTÉSZET
& Szövetsége
KERTÉPÍTÉSZET
lási lehetőség biztosításával. A szakemberek által tervezett, magas színvonalon megépített és fenntartott
Magyar Önkormányzatok
Szövetsége
(MÖFSZ)
Magyar Öntözési
Egyesület
(MÖE)kertépítészeti
a kertészeti,
változatlanul
5 alkalommal
jelenik meg,
tartalmában
pedig tovább Főkertész
bôvülve, évente
kertek alkotóinak elismerése, példamutató munkájuk eredményének közkinccsé tétele.
Magyar Kertészeti
Háttéripari
Egyesület
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége (ZÉOSZ)
szaksajtó
legkedvezôbb
hirdetési
ajánlatát kínálva.

Médiaajánló

Kert- és tájépítészek,
Országos,
nyilvános. kertépítők, kertfenntartók, kertészmérnök szakemberek, közép- és felsőfokú szakkép• kertépítész szakemberek • kertész szakemberek • önkormányzatok kertészeti szakemberei • kertészkedôk
zésben résztvevők (diákok, hallgatók, oktatók, tanárok), önkormányzatok kertészeti szakemberei, kertészke• családi- és hétvégiház-tulajdonosok
családi-,beküldési
társas- éshatárideje:
hétvégi ház
tulajdonosok.
Adők,
pályázatok
2020.
augusztus 31.
• hírlapárusok
és alternatív terjesztôklegkésőbbi
• városi polgármesteri
hivatalok
• szakmai
A
pályázatok eredményhirdetésének
határideje: 2020.
december
15. kiállításokon, bemutatókon
Hírlapárusoknál és alternatív terjesztőknél, megrendelőknek, önkormányzati döntéshozóknak, szakmai kiál• szakmai címlistára postázással
lításokon és bemutatókon, célzottan: szakmai címlista alapján postai úton.
A
pályázati 40
anyagokat
a megjelölt
határidőig
vagy postán
lehet eljuttatni
az alábbi címre:
•Folyóiratunk
minimum
terjedelem
• papír:
belív: 90személyesen
gvalamennyi
münyomó,aktív
borító:
135szakemberhez
g münyomó
• nyomás:
a oldal
szakmai
szervezeteken
keresztül
hazai
eljut! ofszet, color
SZÉP
KERTEK
szerkesztőségébe:
4028
Debrecen,
Zrínyi
utca
14.,
• rácssürüség: 150 lpi (60-as #) • vágott méret: 210 × 297 mm • szedéstükör: 185 × 260 mm • kötészet:
• minimum
irkafüzött40 oldal terjedelem • papír: belív: 90 g műnyomó, borító: 135 g műnyomó • nyomás: ofszet, color
mm • szedéstükör:
185×260akivel
mm • szemben
kötészet: irkafűzött
rácssűrűség: 150 lpilakó(60-as
#) • vágott méret:
210×297
• Magánhasználatú
és pihenőkertek
tervezője,
kivitelezője
vagy tulajdonosa,
kizáró
1/8 oldal (fekvô: 90 × 62 mm)
40 000 Ft + áfa
körülmény nem áll×fenn, illetve aki a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismeri.
1/8 oldal
oldal (álló:
(fekvő:
62 mm,
mm) fekvô: 185 × 62 mm)
55000 helyett
45
1/4
70 000 Ft + áfa
9090
× 128
• A tervezői pályázatban
mellékelni kell×a megbízó (tulajdonos) írásos beleegyezését.
×
1/4
oldal
(álló:
90
128
mm,
fekvő:
185
62
mm)
88000
helyett
75
1/2 oldal (fekvô: 185 × 128 mm)
130 000 Ft
Ff + áfa
A kivitelezői pályázatban
mind a kerttervező, mind a kerttulajdonos írásos beleegyezését kell csatolni.
×
1/2 oldal
oldal(borító
(fekvő: 2,
185
128
mm)
170000
helyett
145
000
Ff
áfa
Ft + áfa
160
3 oldalon, fekvô: 185 × 128 mm)
• Egy pályázó maximum 3 kerttel (külön-külön
dokumentálva) pályázhat, melyek önállóan kerülnek értéke×
1/2
oldal
(borító
2,
3
oldalon,
fekvő:
185
128
mm)
205000
helyett
175
000
Ft
+
áfa
1/1 oldal (185 × 260 mm)
230
lésre.
×260
1/1 oldal
(185(PR
mm)
helyett
255
Ismerje
meg!
120 000 Ft + áfa
cikk:
1/1 oldal 185×260 mm)
már 300000
3. éve változatlanul:
• A hiányosan és határidő után benyújtott
pályaműveket a zsűri nem értékeli.
Ismerje
cikk:
1/1 oldal 185×260 mm)
7.260
éve000
változatlanul:
borító
2, 3meg!
(185(PR
000 Ft
Ft ++ áfa
áfa
250 000
× 260
mm)
Ft+áfa helyett: 120
• A pályázatot benyújtók
hozzájárulnak
ahhoz,
hogy a pályaműveik „AZ ÉV KERTJE” kiállításon,
×
borító
2,
3
(185
260
mm)
320000
helyett
275
000
Ft
+ áfa
borító 4 (185× 260 mm)
300 000 Ft+áfa helyett: 280
illetve a SZÉP KERTEK folyóiratban, valamint a pályázat eredményét közlő egyéb szakmai médiuborító 4 (185×260 mm)
415000 helyett
35010000
Ft + áfa
áfa
Behúzás
Ft/db
2-8 oldal
mokban, kiadványban, díjazás nélkül bemutatásra kerülhessenek.
(prospektus,
Behúzás
2-8 oldal
15
helyett
12
Ft/db
+
áfa
15 Ft/db áfa
10-16 oldal
• A pályázatra benyújtott pályázati anyagok a pályázat eredményétől függetlenül a kiíró tulajdonát képezik,
katalógus
stb.)
(prospektus,
12-16 oldal 16 oldal felett
20 helyett
17
Ft/db
+
áfa
megegyezés szerint
és azokat nem küldik vissza!
katalógus, stb.)
16 oldal felett
megegyezés szerint
Áraink
anyagokra (színre
(színre bontott
bontott film
film ++proof)
proof)értendők!
értendôk!
Áraink nyomdakész
nyomdakész anyagokra
elôkészítésért,
Nem
nyomdakész
anyag
esetén
plusz
10%
müveleti
költséget
számítunk
fel afel
nyomdai
melyNem nyomdakész anyag esetén plusz 10% műveleti költséget
számítunk
a nyomdai
előkészítésért,
nek
költsége
a
hirdetôt
terheli.
melynek költsége a hirdetőt terheli.
• 3-szori megjelenés esetén a hirdetés összdíjának a 3%-a,
Nº 54.
55.
•Lapszám:
4-szeri megjelenés esetén a hirdetés összdíjának
a Nº
5%-a,
leadási határidő:
febr. 17. a ápr.
12.
•Tervezett
5-szöri megjelenés
esetén a hirdetés összdíjának
10%-a.
Tervezett megjelenés:
márc.
máj.
12.
o
o 17.
N 6.
N 7.
No 8.

Lapszám:
Tervezett
leadási
határidô: febr.kizárólag
8.
ápr. 10.
A hirdetési
megrendeléseket
írásban
fogadjuk el! jún. 12.
Tervezett
márc. 8. számítottmáj.
10.napon belül.
júl.12.
Fizetés amegjelenés:
számla kézhezvételétől
nyolc

A kedvezményeket
Nºaz56.
Nº 57.
Nº 58.
utolsó hirdetés
jún.
15.
aug.érvényesítjük!
16.
okt. 16.
megjelenésekor
júl. 15. No 9. szept. 16. No 10.
nov. 16.
aug. 7.
szept. 6.

okt. 9.
nov. 8.

Vállalkozás
Kft. (4028 Debrecen,
Zrínyi u.fogadjuk
14.) vagy
AZöld
hirdetési
megrendeléseket
kizárólag írásban
el!Tegdes László (4031 Debrecen, Derék u. 117.)
Fizetés
a
számla
kézhezvételétôl
számított
nyolc
napon
belül.Zrínyi u. 14.
SZÉP KERTEK szerkesztőségében: H–4028 Debrecen,

Tegdes László főszerkesztő Telefon: (30) 326-4866, fax: (52) 438-297, e-mail: tegdes@t-online.hu
Zöld Vállalkozás Kft. (4028 Debrecen, Zrínyi u. 14.) vagy Tegdes László (4031 Debrecen, Derék u. 117.)
Profiktól profiknak (professzionális minőségü és teljesítményü gépek kertépítéshez, kertfenntartáshoz,
feladatokhoz, kertészeti
termesztéshez)
KERTÉSZET &kommunális
KERTÉPÍTÉSZET
szerkesztôségében:
H–4028 Debrecen, Zrínyi u. 14.
IsmerjeLászló
meg! (Reklámcikk
cégek,
vállalkozások,
technológiák, szolgáltatások
fôszerkesztôkeretében
Tegdes
Telefon: (30)
326-4866,
fax: (52)anyagok,
530-547,termékek,
e-mail: tegdes@axelero.hu
bemutatása.)
Sys-Team Media
Bt. H–2143 Kistarcsa, Liliom u. 7.
Kristóf Mária Tel./Fax: (28) 472-789, (70) 381-4894, e-mail: sys.team@freemail.hu
Találkozzunk 2010-ben is a SZÉP KERTEK hasábjain!
Profiktól profiknak (professzionális minôségü és teljesítményü gépek kertépítéshez, kertfenntartáshoz,
kommunális feladatokhoz, kertészeti termesztéshez)
Ismerje meg! (Reklámcikk keretében cégek, vállalkozások, anyagok, termékek, technológiák, szolgáltatások
1
bemutatása.)

SZÉP KÖVETELMÉNYEK
Médiaajánló - 2010
KERTEK Általános hirdetési ajánlat

Szerkesztőség:
H-4028 Debrecen, Zrínyi utca 14.
Tel.: 30/326-4866 Fax: 52/438-297
E-mail: tegdes@t-online.hu
Web: www.szepkertekonline.hu
Web: www.szepkertek.hu
A pályázat minimális* Piacvezető
tartalmi és
SZÉP
kertészeti
kertépítészeti
formaiéskövetelményei:
KERTEK
lapcsalád
folyóirat:

KERTÉSZET &
KERTÉPÍTÉSZET
Szakmai fórum,
6 szakmai
szervezet
lapja:
2005-tôl
lapcsaláddá
fejlôdve!

Olvasói célcsoport:
Olvasói elbírálása:
célcsoport:
A pályázatok
Terjesztés:
Országos terjesztés:

Nyomdai paraméterek:
Nyomdai paraméterek:

Általános hirdetések:
Általános
(méret- éshirdetések:
ártáblázat)
(méret- és ártáblázat)
A pályázat eredménye:
1/2 oldal
1/1 oldal
1/4 oldal
fekvô

1/4
oldal
1/8
oldal
4

SZÉP KERTEK

SZÉP KERTEK

1/8
oldal
5

Figyelem!
Figyelem!

Kedvezmények:
Lapzárta, hirdetési anyag
leadási határideje:
Lapzárta, hirdetési anyag
Megrendelési
és
leadási
határideje:
fizetési feltételek:
Számlázásra
jogosult:
Megrendelési
és
fizetési
feltételek:
Információ és megrendelés:

Számlázásra jogosult:
Tematikus hirdetések:
(KérjeInformáció
részletes és
tájékoztatónkat!)
megrendelés:

Tematikus hirdetések:
(Kérje részletes tájékoztatónkat!)

„AZ ÉV KERTJE” 2020

„AZ ÉV KERTJE” 2020
AXXII.
recesszió
évében piacaik
országos kerttervezési,
és -építési megtartása
nívódíj pályázat

érdekében

15% kedvezményt nyújtunk!

XII. évfolyamába
SZÉP KERTEK
•AKitöltött
jelentkezési lépő
lap a nyilatkozattokkal
együtt.2010-ben is a legnagyobb példányszámú, piacvezető
kertépítészeti
szakmai (digitálisan
és üzleti folyóirat.
•kertészeti,
A kerttervező
mérnök portréképe
elegendő)Ezért teheti meg, hogy a legkedvezőbb hirdetési
kínálja
mindazon
vállalkozók
és vállalkozások
részére akitöltésével.
lap hasábjait, akik e szakterülettel kap•ajánlattal
A kerttervező
mérnök
szakmai
önéletrajza
a kiadott nyomtatvány
Általános
hirdetési
– A/3-as
2006
termelő-,- ajánlat
szolgáltatókereskedelmi
tevékenységüket!
a lap fogyasztói ára
•csolatban
Pályázati végzik
dokumentáció
A/4-es
vagy és
formátumban
és digitálisan Ugyanakkor
(.pdf., jpg.) is.
azKötelező
említett elemei:
szakterületen a legolcsóbb, ezért a legtöbb olvasó számára hozzáférhető, így a legolvasottabb
kertészeti,
kertépítészeti
lap!
Kertépítészeti
terv: M=1:100-200
léptékben (színezve, szükség szerint a megadott méretre hajtogatva)
Kertbemutatás: Maximum 1 gépelt oldal terjedelemben.
Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége (MKTSZ)
Fotók:		
Maximum 15 kép.
és fenntartó
Országos
(MAKEOSZ)folyóirata változatlan formában,
AMagyar
SZÉPKertépítőKERTEK
lapcsaládVállalkozók
KERTÉSZET
& Szövetsége
KERTÉPÍTÉSZET
Leadás:		
Egy pályázati dokumentáció egy kertet tartalmazhat.
Magyar Önkormányzatok
Szövetsége
(MÖFSZ)
Magyar Öntözési
Egyesület
(MÖE)kertépítészeti
a kertészeti,
változatlanul
5 alkalommal
jelenik meg,
tartalmában
pedig tovább Főkertész
bôvülve, évente
Magyar Kertészeti
Háttéripari
Egyesület
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége (ZÉOSZ)
szaksajtó
legkedvezôbb
hirdetési
ajánlatát kínálva.
*A pályázati anyag kiegészíthető a megértést segítő további tervlapokkal.
Kert- és tájépítészek, kertépítők, kertfenntartók, kertészmérnök szakemberek, közép- és felsőfokú szakkép• kertépítész szakemberek • kertész szakemberek • önkormányzatok kertészeti szakemberei • kertészkedôk
résztvevők
(diákok,azhallgatók,
oktatók,
önkormányzatok kertészeti szakemberei, kertészkeAzésben
beküldött
pályaműveket
alábbi zsűri
bíráljatanárok),
el:
• családi- és hétvégiház-tulajdonosok
családi-,
és hétvégi
Adők,
zsűri
elnöke:társas-Vincze
Attilaház
(okl.tulajdonosok.
táj- és kertépítész, az MTSZ elnöke)
• hírlapárusok és alternatív terjesztôk • városi polgármesteri hivatalok • szakmai kiállításokon, bemutatókon
Hírlapárusoknál és alternatív terjesztőknél, megrendelőknek, önkormányzati döntéshozóknak, szakmai kiál• szakmai
címlistáraAndor
postázással
A
zsűri tagjai:
Anikó Ybl Miklós-díjas okl. táj- és kertépítész, a Magyar Építész Kamara táj- és
lításokon és bemutatókon, célzottan: szakmai címlista alapján postai úton.
		
kertépítészeti
tagozat
tagja
•Folyóiratunk
minimum 40a oldal
terjedelem
• papír:
belív:
90 gvalamennyi
münyomó,aktív
borító:
135szakemberhez
g münyomó • nyomás:
szakmai
szervezeteken
keresztül
hazai
eljut! ofszet, color
		
Bede-Fazekas
Ákos
(okl.
tájépítész
mérnök)
• rácssürüség: 150 lpi (60-as #) • vágott méret:
210 × 297
mm • szedéstükör: 185 × 260 mm • kötészet:
• minimum
• papír:
belív:
műnyomó, borító:
135 Építész
g műnyomó
• nyomás:
color
		
Nemes Zoltán
(okl.
táj- 90
ésgkertépítész,
a Magyar
Kamara
Táj- ésofszet,
Kertépítészeti
irkafüzött40 oldal terjedelem
• rácssűrűség: 150 lpiTagozat,
(60-as #)
• vágott méret:
		
vezetőségi
tag) 210×297 mm • szedéstükör: 185×260 mm • kötészet: irkafűzött
1/8 oldal (fekvô: 90 × 62 mm)
40 000 Ft + áfa
		
Tegdes László (kertészmérnök, főszerkesztő)
1/8 oldal
oldal (álló:
(fekvő:
62 mm,
mm) fekvô: 185 × 62 mm)
55000 helyett
45
1/4
70 000 Ft + áfa
9090
××
128
		
Turcsányi Miklós (okl.
táj- és kertépítész, a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség
×128
1/4 oldal
oldal (fekvô:
(álló: 90185
mm,mm)
fekvő: 185×62 mm)
88000 helyett
75 000 Ft
1/2
130
Ff + áfa
× 128
		
vezetőségi
tagja)
×
1/2 oldal
oldal(borító
(fekvő: 2,
185
128
mm)
170000
helyett
145
000
Ff
áfa
Ft + áfa
160
3 oldalon, fekvô: 185 × 128 mm)
×
1/2
oldal
(borító
2,
3
oldalon,
fekvő:
185
128
mm)
205000
helyett
175
000
Ft
+
áfa
1/1 oldal (185 × 260 mm)
230
A pályázat eredményéről
legkésőbb 2020. december 15-ig csak a díjazásban részesült pályázókat értesítjük!
×260
1/1 oldal
(185(PR
mm)
helyett
255
Ismerje
meg!
120 000 Ft + áfa
cikk:
1/1 oldal 185×260 mm)
már 300000
3. éve változatlanul:
Ismerje
cikk:
1/1 oldal 185×260 mm)
7.260
éve000
változatlanul:
borító
2, 3meg!
(185(PR
000 Ft
Ft ++ áfa
áfa
250 000
× 260
mm)
Ft+áfa helyett: 120
×
borító
2,
3
(185
260
mm)
320000
helyett
275
000
Ft
+ áfa
borító 4 (185× 260 mm)
300 000 Ft+áfa helyett: 280
borító 4 (185×260 mm)
415000 helyett
35010000
Ft + áfa
áfa
Behúzás
Ft/db
2-8 oldal
(prospektus,
Behúzás
2-8 oldal
15
helyett
12
Ft/db
+
áfa
15 Ft/db áfa
10-16 oldal
katalógus
stb.)
(prospektus,
12-16 oldal 16 oldal felett
20 helyett
17
Ft/db
+
áfa
megegyezés szerint
katalógus, stb.)
16 oldal felett
megegyezés szerint
Áraink
anyagokra (színre
(színre bontott
bontott film
film ++proof)
proof)értendők!
értendôk!
Áraink nyomdakész
nyomdakész anyagokra
elôkészítésért,
Nem
nyomdakész
anyag
esetén
plusz
10%
müveleti
költséget
számítunk
fel afel
nyomdai
melyNem nyomdakész anyag esetén plusz 10% műveleti költséget
számítunk
a nyomdai
előkészítésért,
nek
költsége
a
hirdetôt
terheli.
melynek költsége a hirdetőt terheli.

Médiaajánló

• 3-szori megjelenés esetén a hirdetés összdíjának a 3%-a,
Nº 54.
55.
•Lapszám:
4-szeri megjelenés esetén a hirdetés összdíjának
a Nº
5%-a,
leadási határidő:
febr. 17. a ápr.
12.
•Tervezett
5-szöri megjelenés
esetén a hirdetés összdíjának
10%-a.
Tervezett megjelenés:
márc.
máj.
12.
o
o 17.
N 6.
N 7.
No 8.

Lapszám:
Tervezett
leadási
határidô: febr.kizárólag
8.
ápr. 10.
A hirdetési
megrendeléseket
írásban
fogadjuk el! jún. 12.
Tervezett
márc. 8. számítottmáj.
10.napon belül.
júl.12.
Fizetés amegjelenés:
számla kézhezvételétől
nyolc

A kedvezményeket
Nºaz56.
Nº 57.
Nº 58.
utolsó hirdetés
jún.
15.
aug.érvényesítjük!
16.
okt. 16.
megjelenésekor
júl. 15. No 9. szept. 16. No 10.
nov. 16.
aug. 7.
szept. 6.

okt. 9.
nov. 8.

Vállalkozás
Kft. (4028 Debrecen,
Zrínyi u.fogadjuk
14.) vagy
AZöld
hirdetési
megrendeléseket
kizárólag írásban
el!Tegdes László (4031 Debrecen, Derék u. 117.)
Fizetés
a
számla
kézhezvételétôl
számított
nyolc
napon
belül.Zrínyi u. 14.
SZÉP KERTEK szerkesztőségében: H–4028 Debrecen,

Tegdes László főszerkesztő Telefon: (30) 326-4866, fax: (52) 438-297, e-mail: tegdes@t-online.hu
Zöld Vállalkozás Kft. (4028 Debrecen, Zrínyi u. 14.) vagy Tegdes László (4031 Debrecen, Derék u. 117.)
Profiktól profiknak (professzionális minőségü és teljesítményü gépek kertépítéshez, kertfenntartáshoz,
feladatokhoz, kertészeti
termesztéshez)
KERTÉSZET &kommunális
KERTÉPÍTÉSZET
szerkesztôségében:
H–4028 Debrecen, Zrínyi u. 14.
IsmerjeLászló
meg! (Reklámcikk
cégek,
vállalkozások,
technológiák, szolgáltatások
fôszerkesztôkeretében
Tegdes
Telefon: (30)
326-4866,
fax: (52)anyagok,
530-547,termékek,
e-mail: tegdes@axelero.hu
bemutatása.)
Sys-Team Media
Bt. H–2143 Kistarcsa, Liliom u. 7.
Kristóf Mária Tel./Fax: (28) 472-789, (70) 381-4894, e-mail: sys.team@freemail.hu
Találkozzunk 2010-ben is a SZÉP KERTEK hasábjain!
Profiktól profiknak (professzionális minôségü és teljesítményü gépek kertépítéshez, kertfenntartáshoz,
kommunális feladatokhoz, kertészeti termesztéshez)
Ismerje meg! (Reklámcikk keretében cégek, vállalkozások, anyagok, termékek, technológiák, szolgáltatások
2
bemutatása.)

SZÉP JELENTKEZÉSI
LAP -– NYILATKOZAT
NYILATKOZAT
Médiaajánló - 2010
SzéP
KERTEK Általános hirdetési ajánlat
kertek

Szerkesztőség:
H-4028 Debrecen, Zrínyi utca 14.
Tel.:
Tel.:30/326-4866
30/326-4866 Fax: 52/438-297
E-mail: tegdes@t-online.hu
Web: www.szepkertekonline.hu
Web: www.szepkertek.hu
Piacvezető
A kert
adatai:
SZÉP
kertészeti és kertépítészeti
KERTEK
lapcsalád
folyóirat:

KERTÉSZET &
KERTÉPÍTÉSZET
A kerttervező
Szakmai adatai:
fórum,
6 szakmai
szervezet
lapja:
2005-tôl
lapcsaláddá
fejlôdve!

Olvasói célcsoport:
Olvasói célcsoport:
Terjesztés:
Országos terjesztés:
A kerttulajdonos
(megbízó)
A kerttulajdonos
(megbízó)
adatai:
Nyomdai paraméterek:
adatai:
Nyomdai paraméterek:

Általános hirdetések:
Általános
(méret- éshirdetések:
ártáblázat)
(méret- és ártáblázat)
A kertépítő (kivitelező)
adatai:
1/2 oldal
1/1 oldal
1/4 oldal
fekvô

1/4
oldal
1/8
oldal
4

SZÉP KERTEK

SZÉP KERTEK

1/8
oldal
5

Figyelem!
Figyelem!
A pályázó megnevezése:
Nyilatkozat,Kedvezmények:
hozzájárulás:
Lapzárta, hirdetési anyag
leadási határideje:

Lapzárta, hirdetési anyag
Megrendelési
és
leadási
határideje:
fizetési feltételek:
Számlázásra
jogosult:
Megrendelési
és
fizetési
feltételek:
Információ és megrendelés:
Megjegyzés:
Számlázásra jogosult:
Tematikus hirdetések:
(KérjeInformáció
részletes és
tájékoztatónkat!)
megrendelés:

Tematikus hirdetések:
(Kérje részletes tájékoztatónkat!)

„AZ ÉV KERTJE” 2020

„az év kertje” 2010

„AZév
ÉVkertje”
KERTJE”
2020
„az
2010

AXXII.
recesszió
évébenéspiacaik
megtartása
országos
kerttervezési,
és
-építési
nívódíj
pályázat
XII.
országos
kerttervezési
építési
nívódíj
pályázat

érdekében

15% kedvezményt nyújtunk!

XII. címe
évfolyamába
lépő
SZÉP
KERTEK
•AKitöltött
jelentkezési
lap a nyilatkozattokkal
együtt.2010-ben is a legnagyobb példányszámú, piacvezető
A
kert
(irányítószámmal):
……………………………………………………………………………………......
kertépítészeti
szakmai (digitálisan
és üzleti folyóirat.
•kertészeti,
A kerttervező
mérnök portréképe
elegendő)Ezért teheti meg, hogy a legkedvezőbb hirdetési
kínálja
mindazon
és
vállalkozások
részére
akitöltésével.
lap
hasábjait,
akik……………………….
e szakterülettel kap•ajánlattal
Akerttervezés
kerttervező
mérnök
szakmai
önéletrajza
a kiadott nyomtatvány
A
éve:
…..……
Avállalkozók
kertépítés
befejezésének
éve:
….……
A kert
nagysága:
Általános
hirdetési
ajánlat
– és
2006
végzik
termelő-,
szolgáltatókereskedelmi
tevékenységüket!
Ugyanakkor
•csolatban
Pályázati
dokumentáció
- A/4-es
vagy
A/3-as
formátumban
digitálisan
(.pdf., jpg.) a lap fogyasztói ára
A
kert jellege:
 teljes
mértékben
díszkert,
pihenőkert
ésrészben
díszkert
azKötelező
említett elemei:
szakterületen
a legolcsóbb,
ezért a legtöbb
olvasó
hozzáférhető,
így a legolvasottabb

részben
haszonkert, ahol
főként:  gyümölcs
 zöldség
számára
dísznövény
 fűszernövény
található.
kertészeti,
kertépítészeti
lap! léptékben (színezve, szükség szerint a megadott méretre hajtogatva)
Kertépítészeti
terv M=1:100-200
Kertbemutatás:
maximum 1 gépelt oldal terjedelemben.
Neve:
…………………………………………………………………………………………………………………......
Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége (MKTSZ)
Fotók (maximum 15 kép).
és fenntartó
Országos
(MAKEOSZ)folyóirata változatlan formában,
AMagyar
SZÉPKertépítőKERTEK
lapcsaládVállalkozók
KERTÉSZET
& Szövetsége
KERTÉPÍTÉSZET
Leadás:
Egy pályázati dokumentáció
egy kertet tartalmazhat.
Címe
(irányítószámmal)
: ……………………………………………………………………………………………....
Magyar Önkormányzatok
Szövetsége
(MÖFSZ)
Magyar Öntözési
Egyesület
(MÖE)kertépítészeti
a kertészeti,
változatlanul
5 alkalommal
jelenik meg,
tartalmában
pedig tovább Főkertész
bôvülve, évente
Magyar Kertészeti
Háttéripari
Egyesület
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége (ZÉOSZ)
szaksajtó
legkedvezôbb
hirdetési
ajánlatát kínálva.
*A pályázati anyag
kiegészíthető a megértést
további tervlapokkal. Fax: ……..........………….……
Telefonszáma:
………………...............…
Mobil:segítő
…………………..……...……..
Kert- és tájépítészek, kertépítők, kertfenntartók, kertészmérnök szakemberek, közép- és felsőfokú szakkép• kertépítész szakemberek • kertész szakemberek • önkormányzatok kertészeti szakemberei • kertészkedôk
résztvevők
(diákok,azhallgatók,
oktatók,
kertészeti szakemberei, kertészkeAzésben
beküldött
pályaműveket
alábbi zsűri
bíráljatanárok),
el: www.önkormányzatok
E-mail:
…………………………………………………
………………………………………………………….
• családi- és hétvégiház-tulajdonosok
családi-,
és hétvégi ház
tulajdonosok.
Adők,
zsűri
elnöke:társas-Schuchmann
Péter
(okl. táj- és kertépítész, a Magyar Építész Kamara Táj- és kertépíté• hírlapárusok
alternatív
terjesztôk
• városi……………………………………………………………………….
polgármesteri hivatalok • szakmai kiállításokon, bemutatókon
		
szetinyilvántartási
Tagozat
elnöke)
Kamarai
tagságésesetén
száma:
Hírlapárusoknál és alternatív terjesztőknél, megrendelőknek, önkormányzati döntéshozóknak, szakmai kiál• szakmai címlistára postázással
lításokon és bemutatókon, célzottan: szakmai címlista alapján postai úton.
A
zsűri…………………………………………………………………………………………………………………......
tagjai:
Andor
Anikó
Ybl Miklós-díjas
okl. táj- és borító:
kertépítész,
Magyar Építész
Kamara táj- és
Neve:
•Folyóiratunk
minimum
40a oldal
terjedelem
• papír:
belív: 90 gvalamennyi
münyomó,
135szakemberhez
g amünyomó
• nyomás:
szakmai
szervezeteken
keresztül
aktív hazai
eljut! ofszet, color
		
kertépítészeti
tagozat
tagja
• rácssürüség: 150 lpi (60-as #) • vágott méret: 210 × 297 mm • szedéstükör: 185 × 260 mm • kötészet:
• minimum
40 oldal terjedelem
• papír:(okl.
belív:tájépítész,
90 g műnyomó,
borító: 135 g műnyomó
• nyomás:és
ofszet,
color
		
Dömötör
Tamás
Belügyminisztérium,
Területrendezési
Településügyi
Címe
(irányítószámmal)
: ……………………………………………………………………………………………....
irkafüzött
• rácssűrűség: 150 lpiFőosztály)
(60-as #) • vágott méret: 210×297 mm • szedéstükör: 185×260 mm • kötészet: irkafűzött
		
1/8 oldal (fekvô: 90 × 62 mm)
40 000 Ft + áfa
		
Nemes Zoltán (okl. tájés kertépítész,
a Magyar ÉpítészFax:
Kamara
Táj- és Kertépítészeti
Telefonszáma:
………………...............…
Mobil:
…………………..……...……..
……..........………….……
1/8 oldal
oldal (álló:
(fekvő:
62 mm,
mm) fekvô: 185 × 62 mm)
55000 helyett
45
1/4
70 000 Ft + áfa
9090
××
128
		
Tagozat, vezetőségi×tag)
×128
1/4 oldal
oldal (fekvô:
(álló: 90185
mm,mm)
fekvő: 185 62 mm)
88000 helyett
75 000 Ft
1/2
130
Ff + áfa
× 128
		
Szloszjár
György (okl. táj- és kertépítész,
a Magyar Építész Kamara Táj- és KertépítéE-mail:
…………………………………………………
www. ………………………………………………………….
×
1/2 oldal
oldal(borító
(fekvő: 2,
185
128
mm)
170000
helyett
145
000
Ff
áfa
Ft + áfa
160
3 oldalon, fekvô: 185 × 128 mm)
		
szeti Tagozat, vezetőségi
tag)
×
1/2
oldal
(borító
2,
3
oldalon,
fekvő:
185
128
mm)
205000
helyett
175
000
Ft
+
áfa
1/1 oldal (185 × 260 mm)
230
Dr. Jámbor Imre (okl. táj- és kertépítész, tanszékvezető egyetemi tanár)
Neve: …………………………………………………………………………………………………………………......
×260
1/1 oldal
(185(PR
mm)
helyett
255
Ismerje
meg!
120 000 Ft + áfa
cikk:
1/1 oldal 185×260 mm)
már 300000
3. éve változatlanul:
		
Tegdes László (kertészmérnök,
főszerkesztő)
Ismerje
cikk:
1/1 oldal 185×260 mm)
7.260
éve000
változatlanul:
borító
2, 3meg!
(185(PR
000 Ft
Ft ++ áfa
áfa
250 000
× 260
mm)
Ft+áfa helyett: 120
		
Turcsányi
Miklós
(okl.
tájés
kertépítész,
a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség
Címe
(irányítószámmal)
:
……………………………………………………………………………………………....
×
borító
2,
3
(185
260
mm)
320000
helyett
275
000
Ft
+ áfa
borító 4 (185× 260 mm)
300 000 Ft+áfa helyett: 280
		 ×
vezetőségi tagja)
borító 4 (185 260 mm)
415000 helyett
35010000
Ft + áfa
áfa
Behúzás
Ft/db
2-8 oldal
Telefonszáma:
………………...............…
Mobil: …………………..……...…….. Fax: ……..........………….……
(prospektus,
Behúzás
2-8 oldal
15
helyett
12
Ft/db
+
áfa
15 Ft/db áfa
10-16 oldal
A győztes pályamunka alkotója (tervezője) pénzdíjban részesül az alábbiak szerint:
katalógus
stb.)
(prospektus,
12-16 oldal 16 oldal felett
20 helyett
17
Ft/db
+
áfa
megegyezés szerint
Fődíj: 250.000
Ft (bruttó)
E-mail:
…………………………………………………
www. ………………………………………………………….
katalógus, stb.)
16 oldal felett
megegyezés szerint
További díjazás:
Áraink
nyomdakész
anyagokra
(színre
bontott
filmfelajánlott
proof)értendők!
értendôk!
Áraink
nyomdakész
anyagokra
(színre
bontott
film
++proof)
fődíjon
felül akerttel
pályázat
kiírói és
támogatói
által
különdíjak
illetvejelölje!):
elismerő oklevelek kerülhetnek
A
megvalósult
az alábbi
személy
(személyek)
pályázik
(kérjük, x-szel
elôkészítésért,
Nem
nyomdakész
anyag
esetén
plusz
10%
müveleti
költséget
számítunk
fel afel
nyomdai
melyNem
nyomdakész
anyag
esetén plusz
10%
műveleti költséget
számítunk
a nyomdai
előkészítésért,
egyedi
esetekben átadásra.

kerttervező
 kertépítő
kerttulajdonos
nek
költsége
a
hirdetôt
terheli.
melynek költsége a hirdetőt terheli.
A kedvezményeket
„AZ év
ÉVesetén
KERTJE”
2020
országos
pályázaton
való
részvételhez
páAlulírottak
„az
kertje”
2010
pályázaton
való
részvételhez
hozzájárulunk,hozzájárulunk,
a pályázatbanasze• 3-szori megjelenés
a hirdetés
összdíjának
a 3%-a,
Nº
54. számára
55.időpontban
Nºazbiztosítjuk.
56.
Nº
57.
NºVállaljuk
58.
utolsó
hirdetés
lyázatban
szereplő kert
megtekintését
aösszdíjának
zsűri
előre
egyeztetett
időpontban
biztosítjuk.
és
replő
kertmegjelenés
megtekintését
a zsűri
számára
előre
egyeztetett
Vállaljuk
és hozzájárulunk,
•Lapszám:
4-szeri
esetén
a hirdetés
a Nº
5%-a,
leadási
febr.terve
17.a és
12.éskészült
jún.
15.
aug.aérvényesítjük!
16.
16.
megjelenésekor
hozzájárulunk,
hogyhatáridő:
aesetén
tervező
portréképe,
kert
terve
a kertről
készült
fotók
SZÉPokt.
KERTEK
hogy
a kerttervező
neve,
portréképe,
a összdíjának
kert
kertről
fotók
a SzéP
kertek
folyóirat•Tervezett
5-szöri
megjelenés
a neve,
hirdetés
aaápr.
10%-a.
Tervezett
márc.
máj.szakmai
12.
júl. 15.
szept.
16.
16.
folyóiratban,
illetvevagy
a pályázat
közlő
megjelenjen.
Anov.
kerttervező
ban,
a lap megjelenés:
kiadója
főszerkesztője
által
megjelentetett
kiadványban,
illetve
eredményhirdetése
o 17. egyéb
No 6. eredményét
N
7.
No 8. médiumokban
No a9.pályázat
No 10.
Lapszám:
kijelenti,
hogy
pályamunkája
harmadik
személynek
korában
szerzett
jogait
nem
sérti.
A
pályázati
kiírás
feltétalkalmából
rendezett
kiállításon
megjelenjenek.
A
kerttervező
kijelenti,
hogy
pályamunkája
harmadik
szeTervezett
leadási
határidô: febr.kizárólag
8.
ápr. 10.
aug. 7.
okt. 9.
A hirdetési
megrendeléseket
írásban
fogadjuk el! jún. 12.
eleit
a
pályázók
magukra
nézve
kötelezőnek
ismerik
el.
mélynek
korábban
szerzett
jogait
nem
sérti.
A
pályázati
kiírás
feltételeit
a
pályázók
magukra
nézve
kötelezőTervezett
márc. 8. számítottmáj.
10.napon belül.
júl.12.
szept. 6.
nov. 8.
Fizetés amegjelenés:
számla kézhezvételétől
nyolc
Alulírott
kerttulajdonos
a pályázathogy
eredményhirdetése
alkalmával díjazás
esetén díjazás
nevem
nek ismerik
el. Alulírott nyilatkozom,
kerttulajdonoshogy
nyilatkozom,
a pályázat eredményhirdetése
alkalmával
Vállalkozás
Kft. járulok,
(4028
Zrínyi
14.)járulok
vagy
László
(4031
közléséhez:
közléséhez:
hozzá
 nem írásban
járulok
hozzá
(válaszát
X-szel
jelölje).
esetén
nevem
Debrecen,
hozzájárulok,
u.
nem
hozzá
(válaszát
x-szelDebrecen,
jelölje). Derék u. 117.)
AZöld
hirdetési
megrendeléseket
kizárólag
fogadjuk
el!Tegdes
Fizetés
számla kézhezvételétôl
számítottH–4028
nyolc napon
belül.Zrínyi u. 14.
SZÉPaKERTEK
szerkesztőségében:
Debrecen,
Kelt:
..................................................
helység, 2020.
hó ............................
nap.a
Az adatokat
és nyilatkozatokat a kerttervezőnek
és...............................................
a kerttulajdonosnak (megbízónak)
minden esetben,
Tegdes László főszerkesztő Telefon: (30) 326-4866, fax: (52) 438-297, e-mail: tegdes@t-online.hu
kertépítőnek
(kivitelezőnek)
csak pályázása
kitölteni.
Zöld Vállalkozás
Kft. (4028 Debrecen,
Tegdes László (4031 Debrecen, Derék u. 117.)
Zrínyiesetén
u. 14.)kell
vagy
Profiktól profiknak (professzionális minőségü és teljesítményü gépek kertépítéshez, kertfenntartáshoz,
feladatokhoz,
kertészeti
termesztéshez)
..............................................
..............................................
Kelt:
………………………………….....
helység,
2010.
……………………………..…..…
hó ……….……..
KERTÉSZET
&kommunális
KERTÉPÍTÉSZET
szerkesztôségében:
H–4028 ..............................................
Debrecen,
Zrínyi u. 14.nap.
IsmerjeKerttervező		
meg! (Reklámcikk
cégek,
vállalkozások,
technológiák,
szolgáltatások
kerttulajdonos		
kertépítő
László
fôszerkesztôkeretében
Tegdes
Telefon: (30)
326-4866,
fax: (52)anyagok,
530-547,termékek,
e-mail: tegdes@axelero.hu
bemutatása.)
Sys-Team Media
Bt. H–2143 Kistarcsa, Liliom u. 7.
.........................................................
.........................................................
...................................................
Kristóf Mária Tel./Fax: (28) 472-789, (70)
381-4894, e-mail: sys.team@freemail.hu
kerttervező
(aláírása)
kerttulajdonos
(aláírása)
kertépítő (aláírása)
Találkozzunk 2010-ben is a SZÉP KERTEK hasábjain!
Profiktól profiknak (professzionális minôségü és teljesítményü gépek kertépítéshez, kertfenntartáshoz,
kommunális feladatokhoz, kertészeti termesztéshez)
Ismerje meg! (Reklámcikk keretében cégek, vállalkozások, anyagok, termékek, technológiák, szolgáltatások
3
bemutatása.)
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Médiaajánló

SZÉP INFORMÁCIÓS
LAP
Médiaajánló - 2010
SzéP
KERTEK Általános hirdetési ajánlat
kertek

Szerkesztőség:
H-4028 Debrecen, Zrínyi utca 14.
Tel.:
Tel.:30/326-4866
30/326-4866 Fax: 52/438-297
E-mail: tegdes@t-online.hu
Web: www.szepkertekonline.hu
Web: www.szepkertek.hu
ezt isPiacvezető
pontosan
Kérjük eztKérjük
is pontosan
kitölteni!
SZÉP
kertészeti és kertépítészeti
kitölteni!
KERTEK
lapcsalád
folyóirat:

KERTÉSZET &
KERTÉPÍTÉSZET
Szakmai fórum,
6 szakmai
szervezet
lapja:
2005-tôl
lapcsaláddá
fejlôdve!

Olvasói célcsoport:
Olvasói célcsoport:
Terjesztés:
Országos terjesztés:

Nyomdai paraméterek:
Nyomdai paraméterek:

Általános hirdetések:
Általános
(méret- éshirdetések:
ártáblázat)
(méret- és ártáblázat)

1/2 oldal
1/1 oldal
1/4 oldal
fekvô

1/4
oldal
1/8
oldal
4

SZÉP KERTEK

SZÉP KERTEK

1/8
oldal
5

Figyelem!
Figyelem!

Kedvezmények:
Lapzárta, hirdetési anyag
leadási határideje:
Lapzárta, hirdetési anyag
Megrendelési
és
leadási
határideje:
fizetési feltételek:
Számlázásra
jogosult:
Megrendelési
és
fizetési
feltételek:
Információ és megrendelés:

Számlázásra jogosult:
Tematikus hirdetések:
(KérjeInformáció
részletes és
tájékoztatónkat!)
megrendelés:

Tematikus hirdetések:
(Kérje részletes tájékoztatónkat!)

„AZ ÉV KERTJE” 2020
4

„AZév
ÉVkertje”
KERTJE”
2020
„az
2010

AXXII.
recesszió
évébenéspiacaik
megtartása
országos
kerttervezési,
és
-építési
nívódíj
pályázat
XII.
országos
kerttervezési
építési
nívódíj
pályázat

érdekében

15% kedvezményt nyújtunk!

XII. évfolyamába
lépő
SZÉP
KERTEK
2010-ben isfelhasználásra
a legnagyobb
példányszámú,
piacvezető
AA pályázaton
résztvevő
kertben
látható,
illetve beépítésre,
került:
anyagokat, növényeket,
kertészeti, kertépítészeti
szakmai
és üzleti
folyóirat.gépeket,
Ezért teheti
hogy a legkedvezőbb
hirdetési
berendezéseket,
eszközöket,
tárgyakat,
műtárgyakat,
gépi meg,
berendezéseket,
szobrokat stb.
gyártó,
ajánlattal kínálja
mindazon
vállalkozók
és cím,
vállalkozások
részére a lap hasábjait, akik e szakterülettel kapforgalmazó
cég pontos
megnevezése
(név,
telefonszám):
Általános
hirdetési
– és2006
csolatban végzik
termelő-, ajánlat
szolgáltatókereskedelmi tevékenységüket! Ugyanakkor a lap fogyasztói ára
az említett szakterületen a legolcsóbb,Gyártó
ezért a adatai:
legtöbb olvasó számára hozzáférhető,
így a legolvasottabb
Megnevezés:
Forgalmazó
adatai:
kertészeti, kertépítészeti lap!
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége (MKTSZ)
és fenntartó
Országos
(MAKEOSZ)folyóirata változatlan formában,
AMagyar
SZÉPKertépítőKERTEK
lapcsaládVállalkozók
KERTÉSZET
& Szövetsége
KERTÉPÍTÉSZET
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Magyar Önkormányzatok
Szövetsége
(MÖFSZ)
Magyar Öntözési
Egyesület
(MÖE)kertépítészeti
a kertészeti,
változatlanul
5 alkalommal
jelenik meg,
tartalmában
pedig tovább Főkertész
bôvülve, évente
Magyar Kertészeti
Háttéripari
Egyesület
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége (ZÉOSZ)
szaksajtó
legkedvezôbb
hirdetési
ajánlatát kínálva.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Kert- és tájépítészek, kertépítők, kertfenntartók, kertészmérnök szakemberek, közép- és felsőfokú szakkép• kertépítész szakemberek • kertész szakemberek • önkormányzatok kertészeti szakemberei • kertészkedôk
zésben résztvevők (diákok, hallgatók, oktatók, tanárok), önkormányzatok kertészeti szakemberei, kertészke• családi- és hétvégiház-tulajdonosok
dők, családi-, társas- és hétvégi ház tulajdonosok.
• hírlapárusok és alternatív terjesztôk • városi polgármesteri hivatalok • szakmai kiállításokon, bemutatókon
Hírlapárusoknál és alternatív terjesztőknél, megrendelőknek, önkormányzati döntéshozóknak, szakmai kiál• szakmai címlistára postázással
lításokon és bemutatókon, célzottan: szakmai címlista alapján postai úton.
•Folyóiratunk
minimum 40a oldal
terjedelem
• papír: keresztül
belív: 90 gvalamennyi
münyomó,aktív
borító:
135szakemberhez
g münyomó • nyomás:
szakmai
szervezeteken
hazai
eljut! ofszet, color
• rácssürüség: 150 lpi (60-as #) • vágott méret: 210 × 297 mm • szedéstükör: 185 × 260 mm • kötészet:
• minimum
irkafüzött40 oldal terjedelem • papír: belív: 90 g műnyomó, borító: 135 g műnyomó • nyomás: ofszet, color
• rácssűrűség: 150 lpi (60-as #) • vágott méret: 210×297 mm • szedéstükör: 185×260 mm • kötészet: irkafűzött
1/8 oldal (fekvô: 90 × 62 mm)
40 000 Ft + áfa
1/8 oldal
oldal (álló:
(fekvő:
62 mm,
mm) fekvô: 185 × 62 mm)
55000 helyett
45
1/4
70 000 Ft + áfa
9090
××
128
×128
1/4 oldal
oldal (fekvô:
(álló: 90185
mm,mm)
fekvő: 185×62 mm)
88000 helyett
75 000 Ft
1/2
130
Ff + áfa
× 128
×
1/2 oldal
oldal(borító
(fekvő: 2,
185
128
mm)
170000
helyett
145
000
Ff
áfa
Ft + áfa
160
3 oldalon, fekvô: 185 × 128 mm)
×
1/2
oldal
(borító
2,
3
oldalon,
fekvő:
185
128
mm)
205000
helyett
175
000
Ft
+
áfa
1/1 oldal (185 × 260 mm)
230
×260
1/1 oldal
(185(PR
mm)
helyett
255
Ismerje
meg!
120 000 Ft + áfa
cikk:
1/1 oldal 185×260 mm)
már 300000
3. éve változatlanul:
Ismerje
cikk:
1/1 oldal 185×260 mm)
7.260
éve000
változatlanul:
borító
2, 3meg!
(185(PR
000 Ft
Ft ++ áfa
áfa
250 000
× 260
mm)
Ft+áfa helyett: 120
×
borító
2,
3
(185
260
mm)
320000
helyett
275
000
Ft
+ áfa
borító 4 (185× 260 mm)
300 000 Ft+áfa helyett: 280
borító 4 (185×260 mm)
415000 helyett
35010000
Ft + áfa
áfa
Behúzás
Ft/db
2-8 oldal
(prospektus,
Behúzás
2-8 oldal
15
helyett
12
Ft/db
+
áfa
15 Ft/db áfa
10-16 oldal
katalógus
stb.)
(prospektus,
12-16 oldal 16 oldal felett
20 helyett
17
Ft/db
+
áfa
megegyezés szerint
katalógus, stb.)
16 oldal felett
megegyezés szerint
Áraink
anyagokra (színre
(színre bontott
bontott film
film ++proof)
proof)értendők!
értendôk!
Áraink nyomdakész
nyomdakész anyagokra
elôkészítésért,
Nem
nyomdakész
anyag
esetén
plusz
10%
müveleti
költséget
számítunk
fel afel
nyomdai
melyNem nyomdakész anyag esetén plusz 10% műveleti költséget
számítunk
a nyomdai
előkészítésért,
nek
költsége
a
hirdetôt
terheli.
melynek költsége a hirdetőt terheli.

Médiaajánló

• 3-szori megjelenés esetén a hirdetés összdíjának a 3%-a,
Nº 54.
55.
•Lapszám:
4-szeri megjelenés esetén a hirdetés összdíjának
a Nº
5%-a,
leadási határidő:
febr. 17. a ápr.
12.
•Tervezett
5-szöri megjelenés
esetén a hirdetés összdíjának
10%-a.
Tervezett megjelenés:
márc.
máj.
12.
o
o 17.
N 6.
N 7.
No 8.

Lapszám:
Tervezett
leadási
határidô: febr.kizárólag
8.
ápr. 10.
A hirdetési
megrendeléseket
írásban
fogadjuk el! jún. 12.
Tervezett
márc. 8. számítottmáj.
10.napon belül.
júl.12.
Fizetés amegjelenés:
számla kézhezvételétől
nyolc

A kedvezményeket
Nºaz56.
Nº 57.
Nº 58.
utolsó hirdetés
jún.
15.
aug.érvényesítjük!
16.
okt. 16.
megjelenésekor
júl. 15. No 9. szept. 16. No 10.
nov. 16.
aug. 7.
szept. 6.

okt. 9.
nov. 8.

Vállalkozás
Kft. (4028 Debrecen,
Zrínyi u.fogadjuk
14.) vagy
AZöld
hirdetési
megrendeléseket
kizárólag írásban
el!Tegdes László (4031 Debrecen, Derék u. 117.)
Fizetés
a
számla
kézhezvételétôl
számított
nyolc
napon
belül.Zrínyi u. 14.
SZÉP KERTEK szerkesztőségében: H–4028 Debrecen,

Tegdes László főszerkesztő Telefon: (30) 326-4866, fax: (52) 438-297, e-mail: tegdes@t-online.hu
Zöld Vállalkozás Kft. (4028 Debrecen, Zrínyi u. 14.) vagy Tegdes László (4031 Debrecen, Derék u. 117.)
Profiktól profiknak (professzionális minőségü és teljesítményü gépek kertépítéshez, kertfenntartáshoz,
feladatokhoz, kertészeti
termesztéshez)
KERTÉSZET &kommunális
KERTÉPÍTÉSZET
szerkesztôségében:
H–4028 Debrecen, Zrínyi u. 14.
IsmerjeLászló
meg! (Reklámcikk
cégek,
vállalkozások,
technológiák, szolgáltatások
fôszerkesztôkeretében
Tegdes
Telefon: (30)
326-4866,
fax: (52)anyagok,
530-547,termékek,
e-mail: tegdes@axelero.hu
bemutatása.)
Sys-Team Media
Bt. H–2143 Kistarcsa, Liliom u. 7.
Kristóf Mária Tel./Fax: (28) 472-789, (70) 381-4894, e-mail: sys.team@freemail.hu
Találkozzunk 2010-ben is a SZÉP KERTEK hasábjain!
Profiktól profiknak (professzionális minôségü és teljesítményü gépek kertépítéshez, kertfenntartáshoz,
kommunális feladatokhoz, kertészeti termesztéshez)
Ismerje meg! (Reklámcikk keretében cégek, vállalkozások, anyagok, termékek, technológiák, szolgáltatások
4
bemutatása.)
„az év kertje” 2010

