MÉDIAAJÁNLAT

Érdi újság

KÖSZÖNTI ÖNT
AZ ÉRD MÉDIACENTRUM!
Pest megye legnagyobb városának, a csaknem 70
ezer lakosú Érd Megyei Jogú Városnak médiacége
immár négy felülettel: az Érdi Újság hetilappal, 7/24ben sugárzó Érd FM 101.3 kereskedelmi rádióval, az
Érd Most internetes portállal és a hét minden napján
nézhető Érd Televízióval áll a lakosság és a hirdetők
szolgálatában.
Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Érd Médiacentrum alapelve az elfogulatlan, tárgyilagos, hiteles
tájékoztatás a város életéről, valamint a településen
és környékén élők szórakoztatása.
Hisszük, hogy a helyi média leghitelesebb hirdetői
a helyi vállalkozások és magánszemélyek, ennek
megfelelően, az Önök visszajelzéseinek figyelembe
vételével alakítjuk hirdetési és szponzorációs csomagjainkat. Célunk, hogy hirdetőinknek a lehető
legszélesebb lehetőségeket és rugalmas feltételeket
kínáljunk.

Érdi újság
Ingyenes hetilap. Alapítva: ...
Összes példány: 25 500 db, ebből 23 000 a postaládai
terjesztés, 2 500 fix pontokon terjesztett.
Megjelenés gyakorisága: heti.
Terjesztés szerdától péntekig. Lapzárta: hétfő 12.00
Formátum: 300 × 430 mm
Nyomdai eljárás: ofszet, rotációs, coldset.
Terjedelem: 16 oldal (szükség esetén 24)
Szín: 4 + 4 Papír: 45 g/m2 standard újságnyomó
Rácssűrűség: 40-es raszter
Anyagleadás formátuma:
Szöveg: doc vagy txt kiterjesztéssel
Fotót, logót, grafikát: jpg, tif, pdf formátumban, legalább 300 dpi képfelbontással
PDF (kompozit CMYK, press quality).
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.
Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

A RÁDIÓ ÁLLANDÓ MŰSORAI
(2020. MÁJUS 1-I ÁLLAPOT SZERINT)

Bundáskenyér, az Érd FM 101.3 reggeli műsora

Apád-anyád…

Minden hétköznap reggel 6.30 és 9.30
óra között, élőben. A két műsorvezető:

Az Érd FM 101.3 családi magazinműsora
gyerek- és szülőnevelésről, kapcsolatokról, oviról, iskoláról. A két műsorvezető Ölvedi Réka és Zsuffa Péter a

Ba-Nyilas Hajnalka és Urbán Szabolcs

Zónázó, Az Érd FM 101,3 hírműsora
Friss, aktuális és helyi. Ez a három
szó jellemzi leginkább az ÉrdFM 101,3
hétköznaponként reggel, az országos
híreket követően, 6-kor, 8-kor, 10-kor
és délben jelentkező, saját gyártású hírműsorát. A hétperces összeállítás Érd

és térsége legfontosabb híreit foglalja
magában. A műsor célja, hogy hiteles
tájékoztatást adjon a rádió vételkörzetében élőknek az őket érintő aktualitásokról. Szerkesztő: Szabó Bea.

Mondjon valamit, elhisszük!

AZ ÉRD FM 101,3
KERESKEDELMI RÁDIÓ,
amely online is hallgatható, több mint 30%-os vállalt
közszolgálati tartalommal. A térség meghatározó
rádiós hírszolgáltatója, fő célcsoportja a 25-45 év közötti korosztály.
Vételi körzete Érd és – domborzati viszonyoktól függően – kb. 25 kilométeres körzete (Diósd, Tárnok,
Sóskút, Pusztazámor, Biatorbágy, Budaörs, Halásztelek, Csepel, Szigetszentmiklós, Budapest egyes
részei). Az Inspira Media Research 2017. évi kutatása
szerint az Érd FM 101.3 a leghallgatottabb rádió Érden, közönségaránya meghaladja a 35 százalékot.

Az Érd FM 101.3 délutáni, hazavezető
műsora, élőben. Napi aktualitások,
interjúk, érdekességek, közlekedési
információk. A tervek szerint júniustól a

város különböző pontjairól jelentkezik a
műsor. Műsorvezető: Zsuffa Péter
Adás: hétköznap 16.00-18.00

Kívánságműsor
A hetente három alkalommal (hétfőn,
szerdán és pénteken) 10.00-13.00 között jelentkező műsorban a hallgatók

zenei kívánságait teljesítjük. Műsorvezető: Bálint László.

Zöldövezet
Az Érd FM 101.3 környezetvédelmi magazinja, amely a globális ügyek mellett
olyan „hétköznapi” ügyekkel is foglal-

kozik, mint a kerti munkák tervezése.
Szerkesztő-műsorvezető: Ölvedi Réka.
Adás: hétfőn 14.00-15.00.

Karrier
Az Érd FM 101.3 szolgáltató műsora
munkáról, lehetőségekről, piacról. A
hetente jelentkező, egy órás, interaktív
magazinműsorban vállaltvezetők, HResek, karriertanácsadók segítenek a
hallgatóknak, hogy könnyebben jussa-

nak el a számukra leginkább megfelelő
munkakör betöltéséhez.
Szerkesztő: Kövesdi Péter
Adás: csütörtökönként 14.00-15.00

Aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja Érd és
térsége sportéletéről, helyi és országos

sporthírekkel, Pecsuvácz Péterrel, minden pénteken 19.00-21.00-ig.

Hétvége, az Érd FM 101,3 közéleti magazinműsora
reggel nyolctól délig
Mindarról, amiről helyben beszélnek.
Arra is vannak tippjeink, hogy hová
mehetnek a családdal, barátokkal a
hétvégén. Mert ez az idő a családé,
barátoké, rokonoké. Olyan eseményeket és életforma-modelleket mutatunk
be, amelyek élményekben, szellemi

kalandokban gazdagabbá, szokásainkat illetően egészségesebbé, szebbé
tehetik az életet. Állandó vendégeink
a magánemberek, akik nem férnek a
bőrükbe, és önkéntes munkát vállalnak,
összefognak közös céljaink érdekében,
hogy a mi életünk is jobb legyen.

Koppány és a haverok

Köztünk marad
A keddenként jelentkező magazinműsor mottója: „Úgy érzi, nem mondhatja
el senkinek? Mondja el nekünk! Nálunk
hangot adhat problémájának, és segí-

garancia arra, hogy az összes témát
minden nézőpontból alaposan körüljárják. Adás: szerdánként 14.00-15.00

tünk megoldást találni rá.”. Szerkesztő:
Jakab-Aponyi Noémi
Adás: 14.00-15.00

Az Érd FM 101.3 magazinműsora, elsősorban tizenéveseknek. A műsort
három érdi középiskolás készíti, Havril

Koppány vezetésével. Adás: szombatonként 13.00-14.00

AZ ÉRD TV ÁLLANDÓ MŰSORAI
(2020. MÁJUS 1-I ÁLLAPOT SZERINT)

ÉRD TV

Párbeszéd

Az ÉrdTV elsősorban helyi vonatkozású híreket, információkat feldolgozó médium. Fontos feladatának
tartja az érdi közösség építését, világnézettől és politikai hovatartozástól függetlenül. Műsorstruktúrájában dokumentum- és játékfilmek, stúdióbeszélgetések és sportközvetítések is helyet kapnak.

Stúdióbeszélgetések aktuális témákról.
Minden hétköznap 19.15 körül (ismétlés 23.20 körül).

Az ÉrdTV adását, a Magyar Telekom, valamint a DigiTV előfizetői Érden kívül Diósdon, Pusztazámoron,
Sóskúton, Százhalombattán, Tárnokon és Törökbálinton is láthatják. Az ÉrdTV elsősorban a 35-65 év közötti városi felnőtteknek, családoknak szól.

Fény-kép

Az ÉrdTV adása, a műsorközvetítők adatközlése szerint jelenleg több mint 21 ezer háztartásban fogható.

Az ÉrdTv sportmagazinja.

Híradó
A nap fontosabb történései 15 percben,
19.00-kor (ismétlés 23.35 körül).

Kulturális magazinműsor.

Mozgás

ÉRD MOST
Az Érd Most (www.erdmost.hu) internetes portál és
a hozzá kapcsolódó közösségi médiafelületek folyamatosan tájékoztatnak a város legfrissebb híreiről,
eseményeiről, programjairól.
Az oldal napi látogatottsága 35 000 egyedi felhasználó, több mint 150 000 oldalletöltés havonta.
Az Érd Most Facebook oldal állandó kedvelőinek száma 5 600 (2020. február 16-i adat), de ez a szám folyamatosan emelkedik.
Az oldalról elérhető a TV és a rádió weboldala, valamint Érd Megyei Jogú Város saját oldala is.

HIRDETÉSI
ÁRAINK
Érdi újság

1/50
48 x 50 mm
14.900 Ft

2/50
101 x 50 mm
29.800 Ft

1/100
48 x 100 mm
29.800 Ft

2/100
101 x 100 mm
59.600 Ft

2/155
101 x 155 mm
92.380 Ft

3/100
154 x 100 mm
89.400 Ft

3/150
154 x 150 mm
134.100 Ft

1/4
154 x 182 mm
162.708 Ft

PR cikk:
¼ oldal
½ oldal
1/1 oldal

125.000 Ft
200.000 Ft
380.000 Ft

Rovat támogatás
1 hónap (4 alkalom)
3 hónap (12 alkalom)
6 hónap (24 alkalom)
12 hónap (50 alkalom)

50.000 Ft
100.000 Ft
180.000 Ft
300.000 Ft

Apróhirdetések
Magánszemély 10 szavas
Minden újabb szó
Üzleti 10 szavas
Minden újabb szó
Közlemény
Gyászhír
Hirdetési kreatív elkészítése

1056 Ft
106 Ft
2300 Ft
230 Ft
160 Ft/szó
160 Ft/szó
3000 Ft

1/2
260 x 182 mm
271.180 Ft

1/1
260 x 366 mm
545.340 Ft

szalag alsó
260 x 60 mm
89.400 Ft

Szövegoldali felár 30% • Címoldali felár 100%
Hátoldali felár 50% • Címlap hajtás felett 130%

I. kategória

Műsorelem támogatása:

Hétköznap (főműsoridőben, 6.00-10.00 között, valamint 16.00-18.00
között) 30 másodperc
1 hét (5 db spot/nap – 3 délelőtt, 2 délután) – 25 elhangzás
70.000 Ft
1 hét (10 db spot/nap – 5-5) – 50 elhangzás
120 000 Ft
1 hónap (5 db spot/nap – 3 délelőtt, 2 délután) – kb. 100 elhangzás
200.000 Ft
1 hónap (10 db spot/nap – 5-5) – 200 elhangzás
350 000 Ft

1 hét
50.000 Ft
1 hónap
150.000 Ft
6 hónap
300.000 Ft
12 hónap
500.000 Ft
Minden műsorelem elején és végén, clock elején és végén elhangzó)

II. kategória
Hétköznap+hétvége (vegyesen elhelyezett időpontokban, legalább
30 százalék főműsoridőben)
1 hét (5 db spot/nap) – 35 elhangzás
60 000 Ft
1 hét (10 db spot/nap) – 70 elhangzás
100 000 Ft
1 hónap (5 db spot/nap) – kb. 120 elhangzás
150.000 Ft
1 hónap (10 db spot/nap) – 280 elhangzás
300 000 Ft
További kérések egyedi megállapodás alapján.

Reklám spot gyártása
Profi reklámhangok, effektek, szignálok, soundtrack-ek
30 másodperces spot
egy reklámhanggal 7000 Ft/alkalom
két reklámhanggal 9000 Ft/alkalom
A rádió munkatársai kreatív ötletekkel és egyedi megvalósítással segítik az Ön üzleti vállalkozását! További kérések egyedi megállapodás
alapján.

I. kategória
Reklámspot (19.00 és 21.00 óra között)
1 hét (3db spot/nap)
1 hét (6 db spot/nap)
1 hónap (3 db spot/nap)
1 hónap (6db spot/nap)

Képújság hirdetés
100 000 Ft
150 000 Ft
300.000 Ft
500.000 Ft

II. kategória
Reklámspot (21.00 és 0.00 óra között)
1 hét (6 db spot/nap)
1 hét (10 db spot/nap)
1 hónap (6 db spot/nap)
1 hónap (10 db spot/nap)

80 000 Ft
100 000 Ft
220.000 Ft
300.000 Ft

Műsorelem támogatása
1 hét
1 hónap
6 hónap
12 hónap

50.000 Ft
150.000 Ft
300.000 Ft
500.000 Ft

(1 db. állókép felirattal vagy anélkül)
Megjelenés: a rendelkezésre álló hirdetések függvényében
0.30-08.00 és 12.15-15.30
Feltűnési idő: legalább 10 másodperc/alkalom
1 hét
1 hónap
6 hónap
12 hónap

1000 Ft
3000 Ft
15000 Ft
25000 Ft

Reklám spot gyártása
Profi technológiával, 4K felbontású kamerával.
Megvalósítástól függőn másodpercenként

2000–5000 Ft

A televízió munkatársai kreatív ötletekkel és egyedi megvalósítással
segítik az Ön üzleti vállalkozását!
További kérések egyedi megállapodás alapján.

HIRDETÉSI CSOMAGOK
(Az árak 2020. május 1-től augusztus 31-ig érvényesek)

Mindent bele! csomag
A fenti időszakban bármely felületen megvásárolt, legalább nettó
100.000 Ft hirdetés mellé egy másik, szabadon választott felületen ugyanakkora értékű hirdetést 80%-os kedvezménnyel adunk.

Szabad a net! csomag

A megjelentetni kívánt banner mérete az oldal szélességéhez igazodik.
Maximális szélesség: 1920 px. Maximális magasság: 380 px. Színmélység: min. 100 dpi. Formátum: jpg, gif, png, swf.
Időalapú megjelenések árai

A fenti időszakban bármely nettó 50.000 Ft-ot meghaladó újság-, tv- vagy
rádióhirdetés vásárlása esetén 1 hét cikkoldali bannert adunk 99 százalékos kedvezménnyel. A banner kihelyezése a megvásárolt hirdetés érvényessége napján kerül fel az Érd Most oldalára.

Megcsináljuk! csomag

Címlapi, kiemelt banner (felül)

A fenti időszakban bármely nettó 80.000Ft-ot meghaladó rádió- és
120.000 Ft-ot meghaladó televíziós hirdetés vásárlása esetén, igény szerint, a hirdetéshez tartozó rádió- vagy TV-spot elkészítését munkatársaink
99 százalékos kedvezménnyel vállalják.

Listaár:
30 000 Ft /hét – 100.000 Ft/hónap
A megrendelés idejére kizárólagosság megjelenésre

Álláskereső csomag

Címlapi banner
Listaár:
20 000 Ft/hét – 80.000 Ft/hónap
A megrendelés idejére a címlap felső részén egyszerre legfeljebb három különböző banner váltja egymást.
Cikkoldali banner
Listaár:
Banner készítése:

15 000 Ft /hét – 70.000 Ft/hónap
3000.-Ft

A fenti időszakban bármely nettó 100.000.-Ft-ot meghaladó, az Érdi Újságban megjelenő álláshirdetése mellé 1 hét II. kategóriás, vagy 3 nap I. kategóriás rádió-hirdetést, vagy a Karrier című műsor támogatását adjuk 99
százalékos kedvezménnyel.
A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A fenti csomagajánlatok – a Szabad a net!
csomag kivételével – nem összevonhatók.

KÉRJE AJÁNLATUNKAT! A tarifatáblázatban nem szereplő egyéb kreatív
hirdetések, rovattámogatási megjelenés, behúzás egyedi áron lehetséges.
ÉRVÉNYES 2020. május 1-től visszavonásig.
Minden egyéb kérdésben a www.erdmost.hu -n található
Hirdetési Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

