
Mit nyer, ha nálunk hirdet?

Járuljon hozzá Ön is a jobb, minõségi idõskori életfeltételekhez, alapozza meg saját fenn-
tartható sikerét!

A Generációnk kivételes célzási lehetõséget jelent Önnek. A kialakított értékesítési csatornák és a 
támogató partnerszervezetek részvételével közvetlenül jutunk el az idõs olvasókhoz, minden ér-
tékesítési áttétel kikapcsolásával. Ezáltal minden hirdetõnek egyértelmû, alacsony kockázatú 
megoldást jelent magazinunk az 50+ korosztályban.
Igazodva a gazdasági válság reálhatásaihoz és a célpiac viszonyaihoz, - figyelembe véve terjeszke-
dési céljainkat - árképzésünk méltányos. Fenntartható, dinamikus bõvülésre törekszünk, hirde-
tõinkre pedig nem csak egyszerû ügyfélként, hanem az idõs generációk életminõsége iránt elkö-
telezett partnerként tekintünk!
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Technikai információk

Az anyagleadás idõpontja:

Megjelenés:

Megjelenés: évi 12 alkalom
Terjedelem: 32 oldal
Vágott méret: 210 mm x 290 mm
Tükör méret: 175 mm x 240 mm
Papír - belív : 4+4 szín nyomás
Terjesztés: elõfizetéssel a nyugdíjas 
szervezeteknél, valamint a postán.

a megjelenést megelõzõ hó 25-e.
 hó elsõ hete

Az anyagleadás módja:

Minden hirdetési anyagot 300 dpi 
felbontású, valós méretû tiff, eps,  jó 
minõségû jpeg vagy composite pdf  
fájlformátumban, elektronikus 
adathordozón (CD-n, DVD-n), vagy 
interneten (e-mail) kérjük leadni! 

A kiadó fenntartja a jogot a jogszabályba 
ütközõ tartalmú hirdetések 
visszautasítására.

Kapcsolat:  Némethné Jankovics Györgyi - 30/298-5252

E-mail: jgyorgyi@nyosz.hu



Olvasóink kibõvült szokásainak 
megfelelve, 2015 õszén elindítottuk a 
www.generacionk.hu oldalt. Itt a 
Generációnk magazin témáin túl, az 50+ 
korosztályt érdeklõ, érintõ témákat 
dolgozunk fel. 

A magazinhoz kapcsolódik az annak 
tartalm

Hírdetõinknek 
itt lehetõsége nyílik nyeremény- és 
kvízjátékok lebonyolítására, egy
ajánlatok kihelyezésére is. 
 
Mindezek mellett hirdetõink számára 
lehetõségként ajánljuk a kiadóval partneri 
kapcsolatban álló nyugdíjas szervezet, a 
Nyugdíjasok Országos Szövetsége 
hírlevél küldõ rendszerét is.

ával összhangban álló, havonta
bemutatásra kerülõ TV adás, melyet az 
ország 90 vidéki televízió csatornája - 
esetenként heti 6 alkalommal - sugároz   
30 perces mûsoridõben. 
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Hirdetési árak

175 x 240 mm

85 x 240mm

175 x 120 mm

85 x 120 mm

85 x 60 mm

175 x 240 mm

85 x 240mm

175 x 120 mm

85 x 120 mm

85 x 60 mm

350 000 Ft

180 000 Ft

180 000 Ft

90 000 Ft

45 000 Ft

60 000 Ft

350 000 Ft

180 000 Ft

180 000 Ft

90 000 Ft

45 000 Ft

60 000 Ft

banner head:            90 000 Ft/hó

banner 1                   60 000 Ft/hó

banner 2                   45 000 Ft/hó

banner 3                   35 000 Ft/hó

banner 4                   55 000 Ft/hó

Felület                              Méret                        Ár színes

Hirdetés terjedelme: 

1/1 oldal           

1/2 oldal álló    

1/2 oldal fekv  

1/4 oldal álló 

1/8 oldal fekv  

NYOSZ hírlevél / alkalom

1/1 oldal: 5000 karakter               1/2 oldal: 2500 karakter 

1/4 oldal: 1250 karakter 

Hírlevél: 1400 karakter
(szóközökkel együtt), kép esetén a karakterek száma arányosan csökken 

õ

õ

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Egyedi és csomagajánlatok megegyezés szerint.


