Tarifa 2014

Érvényes: 2014. április 6 - május 25.
A Ringier Kiadó Kft. Sport&Life kiadványának a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. tv. 146.–148. §-aiban szabályozott politikai
reklámokra és hirdetésekre vonatkozó árlistája.
A Ringier Kiadó új prémium lapja a Sport&Life jön 2014-ben a piacra.
A magazin kiemelkedő életstílust képvisel, innovatív, sportos, progresszív,
helyenként meghökkentő, de sosem szokványos.
A Sport&Life, mind küllemében, mind tartalmában egyedülálló a hazai
lappiacon, témaválasztása egyedi, a témák feldolgozása kifinomult és
stílusos. A lap formavilága illeszkedik a nemzetközi trendekhez, tökéletes
kiegészítő médium a prémium termékeket népszerűsítő kampányokban. A
Sport&Life közönsége különleges, hiszen olvasói elfoglalt üzletemberek,
felelős pozícióban dolgoznak, mernek és tudnak dönteni saját és mások
sorsáról is. Ideális fogyasztók, igazi iránymutatók autóvásárlásban,
technológiában, divatban, designban – keresik a legkorszerűbb,
legmodernebb, legújabb vívmányokat a világ minden részén és az élet
minden területén.
A Sport&Life terjesztése egyedülálló VIP-listája alapján történik, mely
tartalmazza a legfontosabb döntéshozókat és véleményformálókat. A
magazin így célzottan jut el a biztos egzisztenciával rendelkező, magas
jövedelmű, nagy vásárlóerejű, nyitott és igényes olvasótáborhoz, akik
számára fontos a minőség, a stílus és a design.
Hirdetési méretek és árak
Méret

Tükör (mm)

Vágott (mm)

Kifutó (mm)

Árak (Ft)

Borító IV.

165 x 225

205 x 275

215 x 285

1 500 000

Borító III.

165 x 225

205 x 275

215 x 285

1 300 000

Borító II.

165 x 225

205 x 275

215 x 285

1 400 000

1/1

165 x 225

205 x 275

215 x 285

1 100 000

80 x 225

100 x 275

110 x 285

600 000

1/2 fekvő

1/2 álló

165 x 117,5

205 x 137,5

215 x 147,5

600 000

1/3 álló

55,5 x 248

62 x 275

72 x 285

370 000

1/3 fekvő

165 x 75

205 x 87

215 x 97

370 000

1/4 álló

36 x 248

43 x 275

53 x 285

280 000

1/4 fekvő

165 x 50

205 x 62

215 x 72

280 000

Műszaki paraméterek
Tejedelem: 		
Méret:		
Papír: 		
Nyomás: 		
Példányszám: 		
Eladási ár:		
Megjelenések 2014
Lapszám

96+4 oldal
205 x 275
belív: 115 g, matt műnyomó
borító: 250 g, matt műnyomó
4+4 rotációs ofszet
12 000 db
990 Ft

Megrendelés

Anyagleadás

Megjelenés
2014. 03. 29.

1

2014. 03. 11.

2014. 03. 17.

2

2014. 05. 20.

2014. 05. 25.

2014. 06. 07.

3

2014. 09. 11.

2014. 09. 18.

2014. 09. 20.

4

2014. 11. 15.

2014. 11. 22.

2014. 12. 06.

Lemondási és módosítási határidő: a megrendelési határidőig.
A nyomdakész anyagot az „Anyagleadási paraméterek” fejezetben meghatározott módokon és
formátumban tudjuk fogadni.
Az árak forintban, áfa nélkül értendők és visszavonásig érvényesek. Az egyéb hirdetési feltételekről
a Ringier Kiadó Kft. az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint rendelkezik.

RINGIER KIADÓ KFT. 1082 Budapest, Futó u. 35–37.
HIRDETÉSFELVÉTEL: tel.: (1) 460 2541, fax: (1) 460 2579
e-mail: hirdetes@ringier.hu

AnyAgleAdási pArAméterek
kész hirdetéseket a következő módon lehet kiadónkba eljuttatni:
• e-mailen, max. 10 MB terjedelemig:
- magazinok esetén: mgyartas@ringier.hu,
- Nemzeti Sport esetén: gyartas@nemzetisport.hu,
- Blikk, Vasárnapi Blikk és Blikk TV magazin esetén: gyartas@blikk.hu
(időszakos kiadványok esetén, kérjük, hogy az üzletkötővel egyeztessen)
- Népszabadság esetén: nszgyartas@ringier.hu,
• CD-n, DVD-n, pendrive-on
A kész anyagokat Photoshop (eps, tif, pdf), Illustrator formátumokban tudjuk elfogadni 300 dpi felbontásban,
CMYK színbontásban.
A színhelyesség garantálásához proof vagy cromalin biztosítása szükséges. Ezek hiányában a megjelenés
után színhelyességi reklamációt nem fogadunk el.

A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe:
• Kérjük, hogy a fájlban szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve).
• Ügyeljenek az overprint, knock-out beállítások helyességére.
• InDesign programban készült hirdetésnél kérjük, hogy a szöveglayer felül legyen.
• Photoshop eps/tif/jpg formátumoknál minden esetben flattened, CMYK, legalább 300 dpi
felbontású anyagot tudunk elfogadni.
• JPG-tömörítés esetén kérjük a Maximum Quality beállítás használatát a kisebb méretű betűk,
vékony vonalak torzulásának, töredezésének minimalizálása érdekében.
• Az alkalmazott nyomtatási eljárás technológiai korlátait (különböző papírminőségek, hajtás-,
vágás- és színilleszkedés-ingadozások, negatívba forgatott vékony grafikai elemek, betűnagyság,
a fekete szöveg csak black plate-en legyen, és mindenképpen kerüljék a direkt színek alkalmazását).
• CorelDraw-ban készült anyagot nem tudunk elfogadni.

további elvárások kifutó hirdetéseknél:
• Javasoljuk, hogy a vágástól befelé 5 mm-re hasznos információt ne tervezzenek.
• A vágó- és regisztrációs jelek, színskálák a vágástól minimum 5 mm-re legyenek, de
mindenképpen a hirdetésen kívül helyezkedjenek el.
• A kifutó méretű anyagokra körben 5-5 mm kifutót kérünk.

készítendő hirdetések esetén:
• Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt hirdetéshez a képeket és logókat 300 dpi felbontásban,
a szöveget word dokumentumként elmentve küldjék.

AmennyiBen A leAdOtt AnyAg A Fenti pArAmétereknek nem Felel meg, nem
tUdJUk gArAntálni A Hirdetés Helyes megJelenését, Így reklAmáCiÓt nem áll
mÓdUnkBAn elFOgAdni.

