Aktív pihenés Magyarországon
ÉVKÖNYV

www.viapannonia.hu/aktivmagyarorszag
Aktív pihenés Magyarországon
wellness & spa, gyógyturizmus
turisztikai kalauz
Az A/5 méretű turisztikai kiadvány 2019-től angol-magyar
nyelven jelenik meg, és 5 régióban kalauzolja el a hazai
és külföldi turistákat.
A magyarországi gyógyfürdők, wellness és spa szállodák
egyre bővülő szolgáltatásokkal várják vendégeiket.
Kiadványunkkal ezen szolgáltatókat szeretnénk minél
szélesebb körben megismertetni leendő vendégeikkel.
MEGJELENÉS:
Évente egyszer (2. negyedév)
TERVEZETT TERJESZTÉS 12 000 példányban
• Országosan 300 Relay és Inmedio üzletben (490.-Ft)
• Ingyenesen
- Magyarországon a Tourinform irodákban és
turisztikai központokban,szállodákban,
- Ausztriában, Lengyelországban és
Romániában utazási irodák bevonásával,
- egyéb turisztikai rendezvényeken, vásárokon.
Honlapunkon is megtekinthető a kiadvány, ahol a hirdetési
felülethez kapcsolt linkkel partnereink weblapja elérhető.

TARIFA
Felület

Listaár

tükör (mm)

vágott (mm)

kifutó (mm)

B1 borító

400 000

110 x 110

–

–

B2 borító

350 000

120 x 170

136 x 200

144 x 208

B3 borító

280 000

120 x 170

140 x 200

148 x 208

B4 borító

400 000

120 x 170

140 x 200

148 x 208

B5 dupla-borító

350 000

260 x 170

276 x 200

284 x 208

Belső füzetborító

190 000

110 x 110

–

–

1/1 oldal

250 000

120 x 170

140 x 200

148 x 208

1/2 oldal

140 000

fekvő: 120 x 82
álló: 57 x 170
Áraink a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák.
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

KIADVÁNYOK MŰSZAKI JELLEMZŐI
KIVITEL
Baba-mama kalauz

• Méret: 120 x 195 mm
• Tervezett terjedelem: 80 oldal
• Súly: kb.135 gramm

Színházi kalauz

• Méret: 145 x 200 mm
• Tervezett terjedelem: 80 oldal
• Súly: kb.140 gramm

Rendezvény kalauz

• Méret: 145 x 200 mm
• Tervezett terjedelem: 80 oldal
• Súly: kb.140 gramm

Aktív pihenés Magyarországon

• Méret: 145 x 200 mm
• Tervezett terjedelem: 80 oldal
• Súly: kb.140 gramm

Baba & gyerek falinaptár

• Méret: 200 x 200 mm (200 x 400 mm)
• Tervezett terjedelem: 4+24 oldal
• Súly: kb.110 gramm

PAPÍR

• Belív: 115 gr műnyomó
• Borító: 300 gr műnyomó fóliázva

NYOMDAI ELJÁRÁS

• Kivitel: 4+4 szín
• Technika: ofszet íves
• Rácssűrűség: 80 v/cm (150 lpi)

NYOMDAKÉSZ ANYAG

PC-s program file
• Elfogadott formátum: JPG, TIF vagy PDF
• Felbontás: 300 dpi
• Színmód: CMYK

ADATKÜLDÉSI MÓD:

• CD-n,
• e-mail-en (viapannonia@viapannonia.hu) vagy
• FTP szerveren keresztül.
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ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK
A VIA Pannónia Reklámügynökség és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített nevén VIA
Pannónia Kft (továbbiakban Kiadó) a gondozásában megjelenő nyomtatott illetve elektronikus
kiadványokban hirdetések közzétételét vállalja az alábbi feltételekkel:
Megrendelés
1. A Kiadó a megrendeléseket kizárólag írásban fogadja el.
2. A megrendelőlapon meg kell adni a Megrendelő pontos és cégszerű elnevezését, címét, az
ügyintéző adatait valamint a számlázási-, postacímet.
3. A megrendelés egyben szerződés is.
A Megrendelés mindkét fél részéről történő cégszerű aláírása a felek között a szerződést
létrehozza.
4. A Megrendelés a fizetés módjáról is rendelkezik.
Általános fizetési feltétel: a Kiadó által benyújtott számla alapján, 8 napos fizetési
határidővel, 50 % a megrendeléskor, 50 % a megjelenéskor.
Hirdetési anyag
5. A kész hirdetési anyagot a Kiadó által előírt módon és formátumban kell leadni (lásd:
Technikai információk)
6. A Megrendelőt terheli a felelősség az általa leadott hirdetési anyag rossz minőségéből
eredő minden hibáért.
7. A nyomdai megjelenés során előforduló kismértékű szín-, ill. tónuseltérések nem
minősülnek hibás megjelenésnek.
8. A Megrendelés az anyagleadás határidejéről is rendelkezik.
Amennyiben a Megrendelőnek kész hirdetési anyag nem áll rendelkezésére, a hirdetési
anyagot a Kiadó elkészíti, és minden esetben elküldi a Megrendelőnek jóváhagyásra.
Megrendelő köteles az anyagleadási határidő lejártáig észrevételezni ill. jóváhagyni a Kiadó
által készített anyagot. Ellenkező esetben Kiadó a hirdetést jóváhagyottnak tekinti.
A hirdetési kész anyag elkészítésének költsége a hirdetési ár 10 %-a, melyet a Kiadó
jogosult a Megrendelő felé, a hirdetés jóváhagyása után leszámlázni.
9. A megjelenő reklám tartalmáért minden esetben a Megrendelő vállalja a teljes felelősséget.
Ennek értelmében mindazon – a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti –
bírságot, kártérítést, költséget, mely a Reklámozó és a Reklámszolgáltató egyetemleges
felelőssége miatt a Kiadót sújtja, Megrendelő köteles átvállalni és annak esedékességekor
azt megfizetni.
10. A Kiadó nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt
bekövetkező károkért.
A Kiadó nem vonható felelősségre Elmaradt haszon címén sem.
11. A megrendelt hirdetések határidőn túli leadása esetén a megjelenés nem garantált.
Amennyiben a leadási késedelem miatt marad ki a hirdetés, a Kiadó jogosult a tarifa
100 %-át leszámlázni.
12. Kiadó a Megrendelőktől kapott hirdetési anyagokat (adathordozó, proof, stb.) a megjelenést
követően megsemmisíti.
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ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK
Lemondás
13. A hirdetés lemondása a szerződés közös megegyezéssel történő megszűnésének ill.
felbontásának minősül, amennyiben ez a Megrendelésben meghatározott anyagleadási
határidőt megelőzően történik.
14. Lemondást csak és kizárólag írásban fogad el a Kiadó.
15. Anyagleadási határidő előtt két héten belül lemondott hirdetés esetén a Kiadó jogosult a
tarifa 100 %-át leszámlázni.
Egyéb rendelkezések
16. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közzétett hirdetési anyaggal kapcsolatosan
mindennemű felelőséget vállalnia kell.
17. A Megrendelő és a Kiadó egyaránt köteles minden tudomásukra jutott információt üzleti
titokként kezelni.
18. Ezen Általános Hirdetési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a többszörösen
módosított 1959. évi IV tv., a Ptk., a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII.
Tv, valamint a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. Ide
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
19. Felek megállapodnak az esetlegesen előforduló vitás ügyeik peren kívüli rendezésének
elsődlegességében. Ennek sikertelensége esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság
illetékességét.
20. Ezen Általános Hirdetési Feltételek valamennyi – a Kiadó és a Megrendelő között született
– egyedi megállapodás szerves része, melytől eltérni csak a felek között létrejött
szerződésben lehet.
Amennyiben az egyedi megállapodásban a felek eltérnek az Általános Hirdetési
Feltételektől, az adott jogviszonyra a feltételeket az egyedi megállapodásban foglalt
eltérésekkel lehet alkalmazni.
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