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TTT-magazin MÉDIAAJÁNLAT 2021
2021-ben 26 éves Tiszta Tér Technológia épülettisztítási szakmagazin. A terv szerint 4 alkalommal jelenik meg
(április, június, szeptember, november végén), pdf.-ben, színes, lapozható, okostelefonon is olvasható,
kinyomtatható. Animációkat és videókat is el tudunk benne helyezni. Megtekinthető a
www.tisztatertechnologia.hu-n. A TTT-magazint online küldjük ki, hírlevéllel, alkalmanként mintegy 3000
emailcímre, köztük takarító- és forgalmazó cégeknek, valamint különböző létesítményeknek, intézményeknek.
(Hírlevél-feliratkozás: www.tisztatertechnologia.hu-n hírlevélre feliratkozás)
A LEGFRISSEBB TTT-magazint BÁRKI OLVASHATJA, aki a felmegy az oldalra. Megjelenéskor a TTTFacebookoldalán is posztolunk. Aki szeretné olvasni a jelszóval védett régebbi tartalmakat, annak ajánljuk a
TTT-magazin-előfizetést, díja 1 évre 3000 forint.
*
HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK a TTT-magazinban:
Hirdetési díjak forint/alkalom:
Színes hirdetés

Igénybe vehető kedvezmények (előre
lekötött hirdetésekre):

Fekete-fehér hirdetés

Nyolcad oldal

22.000

Negyed oldal

33.000

Harmad oldal

44.000

Fél oldal

55.000

Egész oldal

88.000

44.000,-

110.000 / 100.000

nincs

Címlap első/hátsó

11.000,-

2 alkalomra – 5%

17.000,-

3 alkalomra – 10%

22.000,-

4 alkalomra – 15%

28.000,-

A színes hirdetésekhez pluszszolgáltatás: azonos méretben gratis fekete-fehér tartalom.
Hirdetéskészítési díj: a hirdetés díjának 30 százaléka.
PR-cikk: fekete-fehér: 44.000 Ft/oldal, színes: 66.000Ft/oldal.
A szakmai cikk (reklámmentes, csak a szerző és a cég neve szerepelhet a cikk elején) megjelenése
díjmentes.
Céges katalógusból lapozható, mobilon is olvasható pdf. készítése: 2000Ft/oldal.
A TTT-magazin tervezett megjelenései 2021-ben:
Megjelenés:
2021.IV.26.
2021.VI.21.
2020.IX.20.
2021.XI.22.

Megcélzott intézmények/kiemelt takarítási témák:
Oktatási intézmények, hivatalok, önkormányzatok
Kulturális. és sportintézmények, fürdők
Szállodák, vendéglátás, ipari üzemek
Egészségügyi intézmények, idősotthonok

Lapzárta/anyagleadás:
2021.IV.22.
2021.VI.17.
2021.IX.16.
2021.XI.18.

HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK A www.tisztatertechnologia.hu WEBOLDALON:

Alkalmi hirdetés típusa:

Hirdetés díja

Igénybe vehető kedvezmények:

Banner címoldalon

15.000 Ft/hó

6 hónapra – 15%

Banner összes oldalon

25.000 Ft/hó

Címoldalas, első helyen megjelenő PR-cikk

50.000 Ft/hó

Hírlevélküldés (max. havonta 1 db/cég)

20.000 Ft/alk.

12 hónapra – 25%

Hirdetéskészítési díj: a hirdetés díjának 30 százaléka.

*
Hűségakció: aki 2020-ban is hirdetőnk volt, az a fenti díjakból +5% kedvezményt kap.
A szolgáltatásokról alanyi áfamentes, elektronikusan küldött pdf-számla készül.
Várom kérdéseit, megrendelését az tttwebmagazin@gmail.com címen.
A médiaajánlat 2021. február 1-től visszavonásig érvényes.
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