
 

SzeVi online hirdetések 
https://szevi.hu 

 
Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap 
2000 Szentendre, Péter-Pál utca 1. 
 
 
Pop up címoldal  600x310 pixel  25.000 Ft+áfa/hét 
Banner címoldal  257x258 pixel   20.000 Ft+áfa/hét 
Banner belső híroldal  257x258 pixel   10.000 Ft+áfa/hét 
Banner belső híroldal  257x500 pixel  20.000 Ft+áfa/hét 
 
Banner egyszeri tervezési díja: 10.000 Ft+áfa 
 
Facebook-megosztás: 3000 Ft+áfa/alkalom 
 
Álláshirdetés: 5000 Ft +áfa (1000 karakterig) 
FB megosztás: 1000+áfa/alkalom 
 
Akciós csomagajánlataink:  
• címoldal banner + Fb-megosztás (1 hét + 2 megosztás) csak 18.000 Ft+áfa!  
• print megjelenés ¼ oldal + online címoldal banner + Fb-megosztás (1 hét + 2 megosztás) csak 
42.000 Ft+áfa! 
 
Hirdetésfelvétel: szevi@szentendre.hu vagy +36 20/260-4642. 
  



 
PRINT Hirdetések méret- és tarifatáblázata 

 
A képes hirdetéseket a lenti meghatározott méretek valamelyikében, nyomdakész, .pdf 
formátumban fogadunk!!! 
 
Képes hirdetések: 
 
1/1 álló 
190 x 265 mm 
 

140 000 Ft+áfa 
 

1/2 fekvő 
190 x 130,4 mm 
 

73 000 Ft+áfa 
 

1/4 álló 
92,5 x 130,4 mm 
 

37 000 Ft+áfa 
 

1/8 fekvő 
92,5 x 62,5 mm 
 

18 000 Ft+áfa 
 

1/16 álló 
44 x 62,5 mm 
 

9000 Ft+áfa 
 

szalag 
190 x 15 mm 
 

6000 Ft+áfa 
 

 
Kedvezmények: 
 
rendszeresség (előre megrendelés esetén) 
 
évi 2 megrendelés után: – 10% 
évi 5 megrendelés után: – 20% 
évi 10 megrendeléstől: – 30%  
 
társadalmi célú reklám: – 50% 
 
azon hirdetések, amelyek 
- ingyenes programokra szólnak, avagy a részvételi díjak 100%-ban jótékony célra kerülnek 
felhasználásra és 
- sem közvetlenül, sem közvetve nem szolgálnak eladásösztönzést, és  
- közérdeket szolgálnak (tipikusan ismeretterjesztő, egészségmegőrző témákat érintve), és 
- nem minősülnek politikai reklámnak1 
Amennyiben a társadalmi célú reklám anyagi támogatásra buzdít, minden esetben fel kell tüntetni, 
hogy a befolyó bevételt, milyen jótékony célra fordítják.  
 
„önkormányzati” hirdetések: – 100% 
 
A SzeVi, mint önkormányzat által fenntartott lap ingyenesen biztosítja  

 
1 politikai reklám: ld. Médiatv. 203. § 55. pontja 



- az önkormányzat,  
- az önkormányzati 100%-os tulajdonban álló társaságok,  
- az önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint 
- az önkormányzat által közfeladat ellátására alapított alapítványok  

azon hirdetéseit és tájékoztatásait, amelyek nem minősülnek politikai reklámnak. 
 
PR-cikkek, sajtóközlemények – BEVEZETŐ ÁRON! 
 
1/1 oldal 
 

60 000 Ft + áfa 
 

1/2 oldal 
 

30 000 Ft + áfa 
 

 
Natív cikkek – BEVEZETŐ ÁRON! 
 
1/1 oldal 
 

80 000 Ft + áfa 
 

1/2 oldal 
 

40 000 Ft + áfa 
 

 
 
Anyakönyvi hirdetések (születés, esküvő, halál): 
 
1/8 fekvő 
92,5 x 62,5 mm 
9000 Ft +áfa  
 
fotóval: 12 000 Ft +áfa 
 
 
Grafikai tervezés, mint szolgáltatás díja (igény esetén): 5000 ft/óra 
 

 
 
 

szevi@szentendre.hu 
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

2000 Szentendre, Duna korzó 18. 
 

Szentendre és Vidéke szerkesztőség 
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22. 

Vas Julianna 
+36 26 505 120 

szevi@szentendre.hu 


