
MAGYAR SZÓ HIRDETŐOSZTÁLY
Serbia, 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.

1T: ++381 21/457-505, 457-244 lok. 215, Fax: 456-832
Szabadka: T/F: ++ 381 24/552-458

Zenta tel: 024/814-550, fax: 024/812-347
E-mail:   hirdet  @magyarszo.com  ,     hirdetsu@magyarszo.com , hirdetzenta@magyarszo.com  

ÁRJEGYZÉK
A HÍRDETÉS TÍPUSA ÁR 

MAGYAR SZÓ közéleti napilap

1. 1/1 oldal 27 cm x 40 cm
SZÍNES

fekete/fehér
    500 €

400  €

2. 1/2 oldal 27 cm x 19,5 cm vagy 11,5 cm x 40 cm
SZÍNES

fekete/fehér
    300 €

250  €

3. 1/4 oldal 11,5 cm x 19,5 cm
SZÍNES

fekete/fehér
    200 €

150  €

4. 1/8 oldal 11,5 cm x 10 cm
SZÍNES

fekete/fehér
    150 €

120  €

5. 1 hasáb 3,5 cm x 1 cm
SZÍNES

fekete/fehér
       5 €

3  €

Hirdetések a fejlécben

6.
Fejléc a Magyar Szó logó 

mellett a címoldalon

3,8 cm magas x 5 cm széles

Havi megjelentetés 
minden számban

Háromhavi 
megjelentetés 

minden számban

Féléves 
megjelentetés 

minden számban

Egyéves 
megjelentetés minden 

számban

500 € 1300 € 2500 € 5000 €

7.

Fejléc a Magyar Szó 
Hétvége, Hirdető (3,8 x 5 cm) 

vagy a Sportvilág 
(3,5 x 3,5 cm)  címoldalon

Havi megjelentetés 
hetente egyszer

Háromhavi 
megjelentetés 

hetente egyszer

Féléves 
megjelentetés 

hetente egyszer

Egyéves 
megjelentetés 

hetente egyszer

250 € 600 € 1100 € 2000 €

A Magyar Szó-ban:

• a címoldalon megjelenő hirdetéseket 100%-os felárral számoljuk el
• a hátoldalon megjelenő hirdetéseket 50%-os felárral számoljuk el 
• a szöveges oldalakon megjelenő hirdetéseket 50%-os felárral számoljuk el
• a  reklámriportokat és a politikai hirdetéseket  60%-os felárral számoljuk el
• az 1 hasáb 3 cm-nél kisebb hirdetéseket 300%-os felárral számoljuk el
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