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Helyzetbe Hozzuk!

káció

Nyomtatott
A helyi vállalkozások a mai napig 
legszívesebben helyi reklámújsá-
gokban hirdetik magukat.  Így ezt 
a reklámfajtát nem nélkülözheti a 
L    káció sem, amellyel akár 240 
ezer embert is elérhet.

Online
Az online hirdetésben rejlő lehe-
tőséget ma már a legkisebb helyi 
vállalkozások sem nélkülözhetik. 
Ezért a L    káció hirdetési felü-
leteiben hangsúlyos szerep jut a 
világhálón való megjelenésnek is.

Kiegyensúlyozott
A világ felgyorsult ütemben válto-
zik körülöttünk. A L    káció   csak 
olyan reklámelemeket tartalmaz, 
amelyek már kiállták az idő próbá-
ját és bizonyítottan segítik a helyi 
vállalkozások vevőszerzését.

Költséghatékony
L    káció-ban lefaragtuk az 
egyes hirdetési elemek árait, 
amelyek külön-külön akár há-
romszor annyiba kerülnének. Így 
a legjobb ár/érték arányú eszközt 
hoztuk létre.

Választható
L    káció-ban mindenki meg-
találhatja üzleti stratégiájához 
és pénztárcájához leginkább illő 
megoldást, legyen szó helyi hen-
tesről, autókereskedésről, kozmeti-
káról vagy vendéglátóhelyről.

Keresőbarát
A L    káció online kampánye-
lemeit úgy állítottuk össze, hogy 
kiszolgálja a Google és más kereső-
programok algoritmusait, így előre 
sorolják vállalkozását a találatok 
között.

Kedvezményes
A L    káció online és nyomtatott 
felületein történő egyidejű vagy 
hosszú távú megrendelés esetén 
jelentős kedvezményt biztosítunk 
a hirdetések árából! Érdeklődjön 
az elérhető kedvezményekről!

Célzott
A L    káció újság három körzet-
ben jelenik meg, így az üzlete 
méretétől függően dönthet arról, 
hogy csak a szűkebb környezeté-
ből, vagy akár távolabbi települé-
sekről is szeretne vásárlókat.

Ötletes
Minden vállalkozás egyedi, ahogy 
minden kampányhoz  egyedi ötle-
tek kellenek. Ezért bármit is választ 
a L    káció által kínált lehetősé-
gek közül, segítünk a legjobb ötlet 
megtalálásában.
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Csévharaszt
665 db

Monorierdő
1600 db

Gomba
940 db

Bénye
470 db

Káva
245 db

Monor, Vecsés, Üllő, Monorierdő, Vasad, Péteri, Csévharaszt, 
Gomba, Bénye, Káva települések valamennyi belterületi, csa-
ládi és társasházába.

 L    káció újság 
 Vecsésen, Monoron és környékén

Maglód
4395 db

Gyömrő
6345 db

Ecser
1375 db

Lónyay-
-telep

Bókay- 
-telep

Miklós-
-telep

Szemere-telep

Szent Imre-
-kertváros

Ganz-
-kertváros

Gloriett-
-telep

Pestszentlőrinc
16 380 db Ganz-

-telep

Belsőmajor

Kossuth
Ferenc- 
-telep

Újpéteri-telep
Alacskai úti lakótelep

Almáskert

Erdőskert

L    káció újság
Rákoscsabán, Gyömrőn és környékén

Rákoskert, Rákoscsaba, Gyömrő, Pécel, Maglód, Ecser, Isaszeg települések
valamennyi belterületi családi és társasházába, valamint Rákoskert és Rá-
koscsaba üzleti címhelyeire.

Pestszentlőrincen: Bókay-telep, Ganz-kertváros, Ganz-telep, 
Lónyay-telep, Gloriett-telep,Miklós-telep, Szemere-telep, Szent 
Imre-kertváros, Pestszentimrén: Alacska úti lakótelep, Újpéteri 
telep, Almáskert, Kossuth Ferenc telep, Erdőskert, Belsőmajor és 
Gyál valamennyi belterületi családi és társasházába.

L    káció újság
Pestszentlőrincen,
Pestszentimrén és Gyálon

helyi újság
85 700 példányban  
~248 000 emberhez eljuttatva

Vecsés
7430 db

Üllő 
3860 db

Gyál
8000 db

Pestszentimre
8455 db

Rákoscsaba
4865 db

Isaszeg
3405 db

Rákoskert
4335 db

Pécel
5480 db

L    
Helyzetbe Hozzuk!

káció

Péteri
715 db

Monor
6 260 db

Vasad
480 db

–havonta 22 665 példányban
~66 000 emberhez eljuttatva

–havonta 32 835 példányban
~95 000emberhez eljuttatva

–havonta 30 200 példányban
~87 000 emberhez eljuttatva

1.

3.

2.
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Bizonyított

A helyi újságokban megjelenő 
hirdetések immár 25 éve bizonyí-
tottan segítik a helyi vállalkozások 
üzletmenetét. A villámáron 
hirdetési lehetőségeit immár 5. 
éve egyre többen veszik igénybe 
Dél-Kelet Pest megyében és Bu-
dapesten is.

Vevőcsalogató
A villámáron újságban elhelye-
zett hirdetésekhez nemcsak felü-
letet biztosítunk. Értékesítőink 
segítenek a vevőcsalogató üze-
netek meghatározásában, hogy 
a marketingre költött pénzének 
ne csak a fele, hanem az egésze 
megtérüljön! 

Rugalmas
A villámáron újságban nem 
kell fix méretek közül választania. 
Hirdetése csak akkora lesz, amek-
kora feltétlen szükséges ahhoz, 
hogy üzenete hatékonyan célba 
érjen. Egy alaphirdetést tetsző-
legesen bővíthet termékhirdeté-
sekkel.

Nagyra törő
Miért ne élhetne egy helyi kisvál-
lalkozás ugyanazokkal a marke-
tingstratégiákkal, mint a nagyáru-
házak? A villámáron újság 
a hirdetéseiben ugyanazok az 
marketingelemek használhatók, 
mint a multik reklám újságjaiban. 
Szívesen segítünk!

Célzott
A villámáron újság jelenleg hat 
körzetben jelenik meg, így az üz-
lete méretétől függően dönthet 
arról, hogy csak a szűkebb kör-
nyezetében élőkhöz juttatja el 
ajánlatait vagy esetleg távolabbi 
területeken is megjelenik hirde-
tésével.

-50%

Visszaigazolható
Az Ön sikere a mi sikerünk. Éppen 
ezért ösztönözzük, hogy kupo-
nokkal mérje hirdetésének ha-
tékonyságát. De ne feledje: egy 
villámáron kupon is csak akkor 
ér valamit, ha jól ismert terméket, 
szolgáltatást a piacinál jóval ked-
vezőbb áron kínál!

A nagyáruházak marketing-
stratégiái kisvállalkozóknak

villámáron A
újság melléklete

L    káció

villámáron
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A • Mobil: 06-70-319-4317 • Tel./fax: 06-29-412-587 • Web: www.regiolapkiado.hu • E-mail: info@regiolapok.hu. 

A kiadványban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és szolgáltatások árai a készlet erejéig érvényesek!

Helyi vállalkozások legjobb ajánlatai

Pestszentimrén és Gyálon
2018. április

PROGRAMAJÁNLÓ

a 4. oldalon További programok: 

www.lokacio.hu

Vecsés, Telepi út 50. • Bejelentkezés: 06-70/630-0285

www.szepsegforrasstudio.hu

Alakformáló Stúdió és Kozmetika

    SZABADULJ MEG A  

SZŐRSZÁLAKTÓL VÉGLEG! 

AKCIÓS IPL SZŐRTELENÍTÉS

INGYENES PRÓBAKEZELÉS TANÁCSADÁS

ZSÍRPUSZTÍTÓ narancsbőrgyilkos 

kúra 18 kezelésből álló  

csomag most  

51 000 Ft helyett: 38 990 Ft

Kavitációs zsírbontás  

+ gépi nyirokmasszázs  

+ aromaterápiás fáslizás  

+ vibrotréner

Óriási IPL AKCIÓ 

Hatékony,  gyors eredmények

Bajusz: 2490 Ft

Hónalj 
+bikinivonal:  

12000 Ft helyett 

8990 Ft

A MIKROPAKK Kft. budapesti műanyag- 

fröccsöntő üzemébe munkatársakat keres 

az alábbi munkakörbe:

FRöccsüzeMI 

OPeRátOR

Feladatok:

  Késztermékek ellenőrzése és csoma-

golása

Munkavégzés rendje: 

  Folyamatos munkarend 12 órás mű-

szakokkal 15 munkanap/hó: (2–3 nap 

munkanap majd 2–3 nap pihenőnap)

  Minden második hétvége szabad

Bérezés:
  Versenyképes fizetés, teljesítménybér 

és cafeteriarendszerrel  

– nettó 150 000,-/hó forinttól

elvárások:

  Min. alapfokú végzettség  

(ált. isk. 8 osztály)

  Megbízhatóság, precizitás

előnyt jelent:

  Hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat 

  Szakmunkás, vagy középfokú 

végzettség

Amit kínálunk:

  Biztos, hosszú távú 

munkalehetőség

  Kulturált munkakörnyezet, 

automatizált géppark

Munkavégzés helye: 

1106 Budapest, Jászberényi út 82.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette 

érdeklődését, keressen minket 

munkaidőben a +36-70/466-2693 

telefonszámon!

bolt és pecsenyesütő

tel.: 06-70/77-42-777 

MInDen nAp FRIssen sütőtt 

HURKA, KolbÁsZ, pecsenyÉK

Füstölt csülök Marha leveshús Csirkecomb

Nyers hátsó csülök Csirkemell  
csontos

1050 Ft/kg
1090 Ft/kg

590 Ft/kg

899 Ft/kg
890 Ft/kg

Áprilisi
AKCIÓ!

Nyitvatartás: 

H: 6–14, K–P: 6–18, 

Szo: 6–13

2360 Gyál, Munkás út 2.

A régi PROFI mellett

Új Hús

990 Ft/kg

Marhapacal

Gyál, Vak Bottyán utca 66. / piactér 16.

Tel.:  06-30/714-1513 • Facebook: Konzolside

Nyitva: H: 10:00–16:00, K–P: 09:00–18:00

 Szo: 10:00–14:00, V: 07:30–13:00

PS, X-BoX, KonzoloK és jáTéKoK 

minden mennyiségben, verhetetlen áron Állítsa növekvő pályára vállalkozását!

Keresse tanácsadónkat!
Horváth Szilvia  

értékesítési igazgató

Telefon: 06-70-319-4317 
E-mail:

horvath.szilvia@regiolapok.hu



mesteremberek

AJÁN
LÁSÁ

VAL

MESTEREMBEREK

KERESSEN  

SZAKEMBERT a 

weboldalonwww.lokacio.hu

Árvai Richárd

06-30/475-2917, 06-20/271-2401

•  Új tetők készítése 

•  Régi tetők felújítása, fedése

•   Lapostető szigetelés,  

bádogos munkák

•  Kisebb, nagyobb munkák 

garanciával

•  Ingyenes felmérés

Nyugdíjasoknak 

10% kedvezmény!

MÉHÉSZ JÁNOS Kft.  2200 Monor, József A. utca 108/38. (Gomba felé vezető út) 

Telefon: 06-29/416-123 • www.muszakivizsga-monor.hu

Műszaki vizsga, eredetiség vizsgálat 

és műszaki vizsgára való felkészítés

• klíma töltés

•  gumi szerelés, javítás, 

centrírozás

•  gépjármű  

diagnosztika

• időszakos karbantartás

• flotta kezelés

Duguláselhárítás, 

ázások, csőtörések, 

megszüntetése, 

vízszerelés. 

Tel.: 06-20/491-5089

minőségi munka, tiszta környezet 

megbízható, tapasztalt szakemberek
SzobafeStéS, 

mázoláS, 

tapétázáS

árajánlat, 

időpont egyeztetés:

gerstenbrein istván

06-20/260-3768

téli akció!
Cégünk vállalja antik  és modern bútorok 

áthúzását, javítását, bútorvédő huzat, 

ajtókárpit és minden kárpitozással  

kapcsolatos munka elvégzését.

Bő szövetválasztékkal, rövid határidővel, 

reális árakkal várjuk megrendelőink 

jelentkezését.

           
           

           
           

           
           

 Tel.: 06-30/576-3456

E-mail: csordaskarpitos@gmail.com • Web: www.csordaskarpit.huKár
pito

s
Kár
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KONTÉNERES 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

4–8 m
3 -es 

konténerekkkel

Szabó Sándor

Tel.: 0
6-30/200-1163

vállalja konyhabútorok, 

szekrények, kisbútorok, 

irodabútorok, korlátok stb. 

készítését. 

Nyílászárók gyártását, 

építését, szauna építést 

lambériázást.

Polónyi Ferenc: 

06-30/397-2144

Monor, Szélmalom u. 42/A
Asztalos 

2018. november 9. és 22. között 

leadott megrendelések 

muNkadíjából

10% 
kedvezmény

AJÁNLÁSÁV
AL

MESTEREMBEREK

KERESSEN  
SZAKEMBERT a 

weboldalon
www.lokacio.hu

HOVÁ 
TŰNTEK 
A HELYI 
SZAKIK?

MESTEREMBEREK
L    

A helyi kereső
káció

www.lokacio.hu

Szerepeljen a Villámáron újságban és ingyen felkerül a 

www.lokacio.hu – A HELYI KERESŐ weboldalra!

HÍVJON, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Tel.: 06-70-319-4317

VÁRJUK HELYI MESTEREMBEREK JELENTKEZÉSÉT!

Helyi vállalkozások legjobb ajánlatai  

Pestszentlőrincen 5

villámáron

Ingyenes helyszíni felmé-

rés

Parkolók, gépkocsibejárók, járdák 

térkövezése, betonozása 

25 év tapasztalattal!

Ingyenes helyszíni felmérés:

06-70/639-9733

Családi házak teljes körű  

kőműves kivitelezése

alapozás • falazás • födémkészítés

lépcsőkészítés • vakolás • hőszigetelés

megbízható, ötfős Csapat 

szakszerű munkavégzés • műszaki vezetés

Drapály imre • 06-70/6399-733helyi referenciákkal!

vállalja konyhabútorok, 

szekrények, kisbútorok, 

irodabútorok, korlátok stb. 

készítését. 

Nyílászárók gyártását, 

építését, szauna építést 

lambériázást.
Polónyi Ferenc: 

06-30/397-2144

Monor, Szélmalom u. 42/A

Asztalos 

2018. december 3. és 14. között 

leadott megrendelések 

muNkadíjából

10% 
kedvezmény

Árvai Richárd

06-30/475-2917, 06-20/271-2401

•  Új tetők készítése 

•  Régi tetők felújítása, fedése

•   Lapostető szigetelés,  

bádogos munkák

•  Kisebb, nagyobb munkák 

garanciával
•  Ingyenes felmérés

Nyugdíjasoknak 

10% kedvezmény!

HÍVJ MOST! 

06-20-5-934-534

webreTESZLEK

MI NEM CSAK EGY WEBOLDALT AKARUNK NEKED KÉSZÍTENI HANEM  

SOKKAL TÖBBET. MINŐSÉGI ONLINE MEGJELENÉSED SEGÍTSÉGÉVEL 

SIKERESEBBÉ SZERETNÉNK

 TENNI VÁLLALKOZÁSOD!

SZERETNÉL EGY WEBOLDALT?

www.webreteszlek.hu

hello@webreteszlek.hu

Ingyenes munkafelmérés. Tel.: 06-70/635-7804

Kertrendezés 

-építés, fakivágás, gallyazás, zöldhulladék- 

elszállítása, kerítések építése javítása.

kovács
borkút

buszpályaudvar
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a monori piac

jobb hátsó 

sarkában 

nyitva: 

szerda, szombat: 7-13,  

pÉntek: 12-18

Gyöngyössolymosi 

irsai olivér
920 Ft/liter helyett 

690 Ft/liter

2018 párizsi  

vinalies internationales ezüstérem

canter borház magnus 

balatonfüred-csopaki sárgamuskotály 

kínálatunkban kapható

lepje meg szeretteit! 

ajándékozzon minőségi 

pálinkát karácsonyra! 

panyolai és bolyhos 

pálinkák

helyben készült 
forralt bor,  

üveges borok 

nagy választékban 

kaphatók

kovács borkút

kovács borkút

Decembertől 

pezsgő  
is kapható

„Ha viziló nem vóna,

Tán az tengör bor vóna

De ha bor vón az tengör

Mind kiinná a zembör.” 

 
Gárdonyi G.

szekszárdi 
merlot

tölgyfahordóban érlelt

1190 Ft/liter helyett 

790 Ft/liter

www.opella.hu 

2360 Gyál, Pesti út 26. 

06-29/340-899, 

06-20/917-0957

OPEL
bontó!

OPEL BONTÓ

Új, gyári és utángyártott, valamint  

bontott alkatrészek árusítása.  

Végleges autókivonás!

GUMISZERVIZ

Szerelés 24”-ig, centrírozás,  

defektjavítás • Fék, futómű javítás  

Műszaki vizsga • TPMS szenzor szerelés

 GUMITÁROLÁS, 

GUMISZÁLLÁS

Nyitvatartás: 

H–P: 8–17-ig,

SzoMbaT: 

9–16 óráig.

www.alkatreszshop.eu

ajtó • ablak • könyöklő • redőny • reluxa • szúnyogháló 

lakatosmunka • gyártás • kivitelezés

szatmári FerenC
tel.: 06-70/317-8857

www.ablakfer.hu • E-mail: info@ablakfer.hu

A hírdetés  

femutatójának 

-5%  

a redőny  

árából!

Helyi vállalkozások legjobb ajánlatai  Monoron és környékén 7
villámáron

AJÁNLÁSÁVALMESTEREMBEREK

KERESSEN  
SZAKEMBERT a 

weboldalon
www.lokacio.hu

HOVÁ 
TŰNTEK 
A HELYI 

SZAKIK?

MESTEREMBEREK
L    

A helyi kereső

káció
www.lokacio.hu

Szerepeljen a Villámáron újságban és ingyen felkerül a 
www.lokacio.hu – A HELYI KERESŐ weboldalra!
HÍVJON, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Tel.: 06-70-319-4317

VÁRJUK HELYI MESTEREMBEREK JELENTKEZÉSÉT!
Külső homlokzati hőszigetelés 
korrekt áron, garanciával!

Hívjon
bizalommal:  06-70/639-97-33

Akár 15
méteres
magasságig!

MÉHÉSZ JÁNOS Kft.  2200 Monor, József A. utca 108/38. (Gomba felé vezető út) Telefon: 06-29/416-123 • www.muszakivizsga-monor.hu

Műszaki vizsga, eredetiség vizsgálat 
és műszaki vizsgára való felkészítés

• klíma töltés
•  gumi szerelés, javítás, 

centrírozás
•  gépjármű  

diagnosztika
• időszakos karbantartás
• flotta kezelés

Cégünk vállalja antik  és modern bútorok áthúzását, javítását, bútorvédő huzat, 
ajtókárpit és minden kárpitozással  

kapcsolatos munka elvégzését.
Bő szövetválasztékkal, rövid határidővel, 

reális árakkal várjuk megrendelőink 
jelentkezését.

                                                                   Tel.: 06-30/576-3456
E-mail: csordaskarpitos@gmail.com • Web: www.csordaskarpit.hu

KárpitosKárpitos

Kidobja, vagy át kárpitoztatja?
Mi tudjuk a választ!

Kárpitozott bútorok teljes vagy 
részleges áthúzása, javítása.

Egyedi konyha- és szobabútorok 
készítése. 

utána

előtteAsztalos 
Kárpitos

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 181. Tel.: 06-30/291-5125  •   Facebook: NAEMButorKft

Árvai Richárd
06-30/475-2917, 06-20/271-2401

•  Új tetők készítése 
•  Régi tetők felújítása, fedése
•   Lapostető szigetelés,  

bádogos munkák
•  Kisebb, nagyobb munkák 

garanciával
•  Ingyenes felmérés

Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény!

Bodo konténer
konténer szállítás
kedvező áron!   6  000 Ft/m3-től
Konténeres sittszállítás
Gépi földMunKa
4, 6 és 8 m3

Tel.: 06-30/230-1665 • 06-70/431-2809  

AMit vÁllAluNK:

•  Konténeres sitt és törmelék szállítás Gyál, Ócsa,  

Vecsés, Gyömrő, Maglód és Monor vonzáskörzetében. 

•  Föld elszállítás

•  Szemét elszállítás

06-20/236-4000

TAXI

 

Autós-Motoros 
IskolA kft.

Gépjárművezető képzés
Választható tantermi vagy távoktatás 

Rutinpálya Monoron
30 éve Monoron

érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, 

Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708

OKÉV sz.: 13-0794-04 
www.startmk.hu

Ivánszki Zoltán
Monor, Katona J. u. 37.

Tel.: 06-30/214-7167,  Tel./Fax: 06-29/415-874

Hőálló 
üvegek  

kályhába, 
kandallóba

Üveges és képkeretező

Törött üvegét javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott számlát adunk.  

Hőszigetelt üvegek.

Takáts József 
egyéni vállalkozó vagyok.

Víz-, és központi fűtés 
szerelés ügyben  

hívjon bizalommal! 
Kisebb felújítási és átépítési 

munkálatok.
Gipszkartonozás, villanyszerelés,  

kőműves munkálatok.
Pontos precíz munkavégzés,  

késedelem nélkül, garanciával. 

Tel.: 06-70/414-5043
email: doddykupac@gmail.com

web: https://vizgazfutes7.webnode.hu

www.prohuman.hu

Üllői kozmetikai termékekkel 
foglalkozó partner cégünkhöz 

keresünk alkalmi munkában, heti 
kifizetéssel munkatársakat, azonnali 

kezdéssel, csomagoló/raktáros 
pozícióban.

Bérezés: nappal:  
nettó 12  144 Ft-tól 13 800 Ft-ig/nap,  éjszaka: nettó 15 787 Ft-tól 17 940 Ft-ig/nap  + utazástámogatás + ajándékcsomag.
Munkavégzés helye: Üllő.
Érdeklődni: +36-20-665-5282

Kaszás Péter
okleveles földmérő mérnök

2200 Monor, Kossuth L. út 81.Tel.: 06-20/257-5255 • E-mail: info@valtozasivazrajz.hu
földmérés   •   épületfeltüntetés   •   telekmegosztáshatárrendezés GPS-technológiával   •   részaránykimérés

Ha lépést akar tartani a fejlődéssel: 
                          

ektromos fűtési rendszer  
gazdaságosság, megbízhatóság  

dizájn, okos eszközökről is vezérelhető
www.petricsnordart.hu

06-30/342-7060
5 év garancia

29/739-983 • 30/662-70-87 • www.gazvizfutes.eu

Kaposvári Péter helyi vállalkozó
Nyugdíjas kedvezméNy!
díjmeNtes kiszállással éjjel-Nappal! kONvektOR

VÍZ - GÁZ - FŰTÉSSZERELÉS  GÁZKÉSZÜLÉK SZERELÉS - DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ajtó • ablak • könyöklő • redőny • reluxa • szúnyogháló lakatosmunka • gyártás • kivitelezés

szatmári FerenC
tel.: 06-70/317-8857

www.ablakfer.hu • E-mail: info@ablakfer.hu

A hírdetés  

femutatójának 

-5%  

a redőny  

árából!

• Tartós szőrmentesség
• Gyors eredmények
• Fájdalommentes
•  Szőrbenövés,  

irritációmentes

KarcSúSodj, Szabadulj  
meG a narancSbőrTől!

alakformáló stúdió és Kozmetika

06-70/630-0285     www.szepsegforrasstudio.hu

leGyél Te iS SzőrTelen!

Házépítés, térkő lerakás, villanyszerelési munkák,  
kárpitozás, víz-, gáz-, fűtésszerelés, üvegezés?

A mesteremberek munkája ma már nélkülözhetetlen a korszerű otthonok fenntartásához!

Ezért hoztunk létre a L    káció újságban a mesteremberek mellékletet,
amely összegyűjtve, egy helyen ajánlja őket a térségben élőknek. 

  A  
újság melléklete

L    káció

A legjobb helyi szakembereket általában még ma sem  
az interneten keresztül, hanem családtagok, ismerősök
ajánlásai és helyi újsághirdetések alapján találják meg!tudta?

Állítsa növekvő
pályára vállalkozását!

Keresse tanácsadónkat!
Horváth Szilvia  

értékesítési igazgató

Telefon: 06-70-319-4317 
E-mail:

horvath.szilvia@regiolapok.hu



helyi újság
85 700 példányban  
~248 000 emberhez eljuttatva

L    
Helyzetbe Hozzuk!

káció

Hirdetés Méretek
Árak 

egyszerre 
1 körzetben

egyszerre 
2 körzetben

egyszerre 
3 körzetben

Jumbo 200x272 mm 179 000 Ft 324 900 Ft 429 000 Ft
Jumbo Eco 200x190 mm 129 000 Ft 229 900 Ft 309 900 Ft

Extra 200x134 mm
vagy 98 x 272 mm 94 900 Ft 169 900 Ft 229 000 Ft

Extra Eco  200x94 mm
vagy 98x190 mm 67 900 Ft 121 900 Ft 164 900 Ft

Mega 98x134 mm
vagy 200x65 mm 49 900 Ft 89 900 Ft 119 000 Ft

Mega Eco 149x65 mm
vagy 98x94 mm 35 900 Ft 64 400 Ft 85 900 Ft

Normál 98x65 vagy
47x134 26 400 Ft 47 400 Ft 62 900 Ft

Normál Eco 98x47 mm  
vagy 47x94 mm 18 900 Ft 33 900 Ft 44 900 Ft

Alap 98x31 mm
vagy 47x65 mm 13 900 Ft 24 900 Ft 32 900 Ft

Alap Eco 47x47 mm 9 900 Ft 17 900 Ft 23 900 Ft
Termékhirdetés 47x31 mm 4 900 Ft 8 900 Ft 11 900 Ft

villámáron és mesteremberek melléklettel

Újság hirdetési méretek és árak

Felárak

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Címlap 100%
Hátsó borító 50%
Melléklet címlap 40%
Választott oldal 30%

Grafikai tervezés
A hirdetés grafikai tervezése,  
a hirdetés listaárának 10%-a, 
de legalább 3000 Ft

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Székhely: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Iroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/a. 
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-tól 16 óráig • Központi telefon: 06-29-412-587 • Központi e-mail:  

info@regiolapok.hu • Web: www.regiolapkiado.hu • Cégjegyzékszám: 13-09-117071 • Adószám: 14160255213

Terjesztési és műszaki adatok
Megjelenik: havonta • Összes példányszám: 85 700 db • Vágott méret: 210x294 mm • Terjedelem: 16 oldal 

Papírminőség: 52 g SCA • Kötészet: gerincragasztva • Anyagleadás: E-mailben elküldve a szerkesztőség címére 300 dpi 
felbontással JPG, PDF, EPS formátumokban • A hirdetések leadási időpontja: a megjelenés előtt egy héttel.



helyi újság
85 700 példányban  
~248 000 emberhez eljuttatva

L    
Helyzetbe Hozzuk!

káció
villámáron és mesteremberek melléklettel

Jumbo
200x272 mm

Jumbo eco
200x190 mm

Extra 
200x134 mm

Extra eco
200x94 mm

Normál
98x65 mm
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Normál eco 
98x47 mm

Alap
98x31 mm

Alap
47x65 mm

Termékhirdetés
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98x190 mm

Extra 
98x272 mm

Mega eco
149x65 mm

Mega 
eco

98x94 mm

Mega
200x65 mm

Mega
98x134 mm

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Székhely: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Iroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/a. 
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-tól 16 óráig • Központi telefon: 06-29-412-587 • Központi e-mail:  

info@regiolapok.hu • Web: www.regiolapkiado.hu • Cégjegyzékszám: 13-09-117071 • Adószám: 14160255213

Az optimális hirdetési méret meghatározásához keresse munkatársunkat!
Horváth Szilvia  értékesítési igazgató • Telefon: 06-70-319-4317 • E-mail: horvath.szilvia@regiolapok.hu



Gyors
Még a legegyszerűbb céges webol-
dal elkészítése és tartalommal való 
feltöltése is több hónapig tarthat.  
A L    káció microsite viszont akár 
két munkanapon belül elkészülhet, 
így gyorsan központi elemévé vál-
hat reklámkampányának.

Hatékony
A L    káció microsite  csak azok-
ból a honlapelemekből építkezik, 
amelyekre a vásárlók leginkább 
kíváncsiak. A vevőnek így nem 
kell feleslegesen keresgélnie egy 
terjedelmes honlap útvesztőiben 
és egyértelmű iránymutatást kap 
arról, hogy miért éri meg vásárolni.

Rugalmas
A L    káció microsite könnyen, 
gyorsan, tehát olcsón átalakít-
ható, akár egészében, akár rész-
leteiben, már egy munkanapon 
belül is. Tartalma és megjelenése 
úgy formálható, hogy az mindig a 
legjobb eredménnyel szolgálja a 
vállalkozás értékesítését.

Figyelemfelkeltő
A L    káció microsite  mind szer-
kezetében, mind megjelenésé-
ben egy célt szolgál: minél figye-
lemfelkeltőbben jelenítse meg a 
bemutatott vállalkozás ajánlatait. 
Nincs többé túlzsúfolt, érdektelen 
információval tömött honlap, csak 
fókuszált tartalom!

Sokoldalú
A L    káció microsite igazán sok-
oldalú eszköz. A cég bemutatásán 
kívül többek között alkalmas új 
termékek vagy szolgáltatások pi-
aci bevezetésére, de egyedi vagy 
folyamatos akciók bemutatásra is. 
A microsite-ok igény esetén ösz-
szekapcsolhatók.

Keresőbarát
A L    káció microsite-ot vala-
mennyi részét úgy alakítjuk ki, 
hogy kiszolgálja a Google és más 
keresőprogramok algoritmusait. 
Ennek köszönhetően megfelelő 
keresőszavak esetén az elsők kö-
zött jelenítik meg vállalkozását 
találati listájukban.

Állítsa növekvő
pályára vállalkozását!

Keresse tanácsadónkat!
Horváth Szilvia  

értékesítési igazgató

Telefon: 06-70-319-4317 
E-mail:

horvath.szilvia@regiolapok.hu

ÚJ LOKÁCIÓ microsite LÉTREHOZÁSA
• Személyes riport és szövegírás 14 900 Ft /alkalom
• Helyszíni fotózás 4 900 Ft /alkalom
• Grafikai tervezés és microsite feltöltés 14 900 Ft /alkalom
Összesen: 34 700 Ft /alkalom
+ Kiszállási díj 149 Ft /km

LOKÁCIÓ microsite FENNTARTÁSI DÍJ
1. Mikroszájt fenntartási díj a Lokáció.hu honlapon 1 900 Ft /hónap
     Tartalmazza: • független látogatottság számláló 0 Ft /hónap
                              • megjelenés a találati listában 0 Ft /hónap
2. Mikroszájt fenntartási díj saját domain alatt:    egyedi árajánalt alapján

LOKÁCIÓ microsite MÓDOSÍTÁSI DÍJ
Legfeljebb a microsite felét
érintő módosítás esetén 14 900 Ft /alkalom

*A feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!



L    
Helyzetbe Hozzuk!

káció
Online hirdetési lehetőségek

Bannerkészítés grafikai díja 2 900 Ft /alkalom

Poszt megjelenítése a Lokáció.hu Facebook oldalán 3 900 Ft /alkalom

Facebook hirdetés beállítása és kezelése folyamatos 
elemzéssel és optimalizálással poszthoz kapcsolódóan 
(az ára Facebook hirdetés költségét nem tartalmazza

3 900 Ft /kampány

„Akciós termékek” futóbanner a Lokacio.hu minden 
oldalán (max. 5 termék)

19 000 Ft /hónap

„Akciós termékek” futóbanner grafikai tervezése 6 900 Ft /alkalom

Kezdőlapi banner a Lokáció.hu-n 9 900 Ft /hónap

Kategória banner a Lokáció.hu-n 4 900 Ft /hónap

Aloldali banner a Lokáció.hu-n 6 900 Ft /hónap

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Székhely: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Iroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/a. 
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-tól 16 óráig • Központi telefon: 06-29-412-587 • Központi e-mail:  

info@regiolapok.hu • Web: www.regiolapkiado.hu • Cégjegyzékszám: 13-09-117071 • Adószám: 14160255213


