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Hirdetések*

* További régiók foglalhatók. Régiónként 20% felár

Név Időtartam Elhelyezés Ár

Standard hirdetés 1 év Az országos és a regionális hirdetések között (minden további 
hirdetés €90.00) €160.00

Prémium hirdetés 4 hét Felül nagy képpel együtt az országos és a regionális hirdetések 
között €130.00

Címlaphirdetés 4 hét A kezdőlapon nagy képpel és egészen fent az országos és a regi-
onális hirdetések között €350.00

Címlaphirdetés + prémi-
um hirdetés 4 hét Két hirdetéstípus kombinációja €400.00

Sürgős hirdetések 1 nap A kezdőlapon fent középen és a sürgős hirdetések között €15.00

Hírek 1 hét A kezdőlapon középen egyéni híres főcímmel €100.00

Rendszeresen érdeklődünk, hogy aktuális-e még a hirdetés. 
Az árak tartalmazzák az áfát, 2020. január helyzet szerint. Az ármódosítás és a nyomtatási hibák jogát fenntartjuk

Németország szerte Nr. 1 erotikus
munka és bérlés lehetöség
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Bannerhelyek
Név Időtartam Elhelyezés Ár

Város tipp 2 hét
Nagy feltünö Banner egészen felül  egy kiválasztott város hirdeté-
sei között

kérésre

Regionális banner 1 hét Àllandó transzparens banner egy adott régióban €80.00

1. banner összes régió 1 hét Statikus vízszintes banner az 1. pozícióban az országos hirdeté-
sek „Összes régiójában” €150.00

2. banner összes régió 1 hét Statikus vízszintes banner a 2. pozícióban az országos hirdetések 
„Összes régiójában” €125.00

Szalag hirdetés 1 hét Exklusiv szalag hirdetés a kezdölapon a föcim hirdetés felett €250.00

Highlight 4 hét A kezdőlapon egészen fent jobbra feltűnő, váltakozó bannerként, 
valamint az országos és regionális hirdetések között €550.00

A hét tippje 1 hét Egészen fent, a kezdőlap bal oldalán exkluzív, statikus banner €400.00

REGIONÁLIS BANNER

VÁROS TIPP

SZALAG HIRDETÉS

A HÉT TIPPJE HIGHLIGHT
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Rendszeresen érdeklődünk, hogy aktuális-e még a hirdetés. 
Az árak tartalmazzák az áfát, 2020. január helyzet szerint. Az ármódosítás és a nyomtatási hibák jogát fenntartjuk


