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Dél-Pest Megyei Szuperinfó

Kedves Ügyfelünk! 

szerkesztőségünk több, mint 26 éve juttatja el hétről-hétre a környékünkön élők postaládájába a 
szuperinfó ingyenes információs lapot. Azt a lapot, amely a legmagasabb példányszámú, 
legnagyobb olvasói táborral rendelkező országos szuperinfó laphálózat 1990 óta működő tagja.

2017-ben a Dél-Pest Megyei szuperinfóval a saját terjesztői hálózatunkon keresztül eljuttatva, 
37.000 példányszámban találkozhatnak minden héten hétfőn az olvasóink. A klasszikus hirdetési 
felületek mellett, különböző rovatainkban igyekszünk lakóhelyünk gazdasági-, társadalmi-, 
közérdekű-, kulturális- és egyéb érdekes és hasznos információival is szolgálni.

Cégünk gondozásában jelenik meg hetente 38.000 példányszámmal a Kecskeméti szuperinfó is. A 
szuperinfó Országos laphálózat tagjaiként, az ország valamennyi (54) szuperinfó 
szerkesztőségével kapcsolatban állunk. Hirdetőinknek a helyi megjelenésektől akár az országos 
lefedettségig tudunk lehetőséget biztosítani.

A heti szuperinfó újságunk mellett, folyamatosan bővítjük az időszakosan megjelenő magazinjaink 
számát, kínálva ezzel új, exkluzív, célirányosan elhelyezett, de mégis ingyenesen terjesztett 
hirdetési és szöveges felületeket partnereinknek.

Hisszük, hogy az alakuló piaci igényekhez alkalmazkodó folyamatos fejlődéssel és megújulással 
hosszútávon hozzájárulunk hirdető partnereink üzleti sikeréhez!

A szerkesztőség

Technikai információk
Hirdetésfelvétel: 
2700 Cegléd, Múzeum u. 3. 
tel./fax: +36 53 317 422 
info@dpmsz.hu
www.dpmsz.hu
facebook.com/szuperinfocegled

Lapzárta: 
• apróhirdetés lapzártája: péntek 12 óra
- keretes hirdetés helyfoglalása: csütörtök 12 óra
•  tördelendő anyag leadási határideje:  

csütörtök 12 óra
•  nyomdakész anyag leadási határideje:  

csütörtök 16 óra
•  nyomdakész anyag fájlformátuma:  

psd, tiff, eps, pdf, színtér: CMyK

A kiadvány 
• mérete:  210x297 mm (+ 5 mm kifutó)
• szedéstükör mérete: 202x285 mm
• papírminőség:  49 g/m2 javított újságnyomó
• példányszám: 37.000 db
• terjesztés napja: hétfő-szerda
• terjeszti: Hírös Modul Kft.
• nyomda: Lapcom Kiadó Zrt. 

Terjesztési terület

Település postaláda lerakat
Cegléd 13100 1280 
Abony 3200 
Albertirsa 3800 100 
Ceglédbercel 1600 
Csemő 700 
Nagykőrös 6300 20 
tápiószele 1200 25 
tápiószentmárton 1000 
tápiószőlős 1000 25 
törtel 1200 100 
Újszilvás 1000 20 
Dánszentmiklós   150 
Farmos  100 
Jászkarajenő  150 
Kocsér  80 
Kőröstetétlen  75
Nyáregyháza  200 
Nyársapát  150 
Pilis  200 
tápióbicske  100 
tápiógyörgye  125
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Megjelenési rend 2017-ben

Dél-Pest Megyei Szuperinfó  Magazinok 
Hét Lapzárta Megjelenés Rovat Magazin  Lapzárta Megjelenés 

02 január 5. január 9. Szolgáltatók  
03 január 12. január 16. Szépség-egészség 
04 január 19. január 23. Otthon

05 január 26. január 30. Útravaló
06 február 2. február 6. Szolgáltatók Esküvő február 1. február 10.
07 február 9.  február 13. Szépség-egészség 
08 február 16. február 20. Otthon 
09 február 23. február 27. Útravaló Családinfó  február 22.  március 3.
10 március 2. március 6. Szolgáltatók 
11 március 9. március 13. Piac 
12 március 16. március 20. Szépség-egészség
13 március 23. március 27. Útravaló Ház március 22. március 31.
14 március 30. április 3. Szolgáltatók 
15 április 6. április 10. Ballagás 
16 április 13. április 18. Kertészet-mezőgazdaság Életmód-egészség  április 12.  április 21.
17 április 20. április 24. Otthon

18 április 27. május 2. Szolgáltatók
19 május 4. május 8. Szépség-egészség 
20 május 11. május 15. Gyermeknap 
21  május 18. május 22. Otthon 
22 május 25. május 29. Útravaló  Családinfó  május 24. június 2.
23 június 1. június 6. Szolgáltatók
24 június 8. június 12. Sport-szabadidő-utazás  
25 június 15. június 19. Otthon 
26 június 22. június 26. Útravaló 
27 június 29. július 3. Gasztro 
28 július 6. július 10. Szolgáltatók 
29 július 13. július 17. Szépség-egészség 
30 július 20. július 24. Otthon

31 július 27. július 31. Piac 
32 aug. 3. aug. 7. Tanévváró 
33 aug. 10. aug. 14. Szolgáltatók

34 aug. 17. aug. 21. Útravaló
35 aug. 24. aug. 28. Otthon  Családinfó  aug. 23.  szeptember 1.
36 aug. 31. szept. 4. Szolgáltatók   
37 szept. 7. szept. 11. InfoTech 
38 szept. 14. szept. 18. Szépség-egészség 
39 szept. 21. szept. 25. Útravaló Ház szept. 20. szept. 29.
40 szept. 28. október 2. Szolgáltatók  
41 október 5. október 9. Kertészet-mezőgazdaság 
42 október 12. október 16. Gasztro Életmód-egészség  okt. 11. október 20.
43 október 19. október 24. Otthon
44 október 26. október 30. Útravaló  
45 nov. 2. nov. 6. Szolgáltatók Esküvő nov. 2. november 10.
46 nov. 9. nov. 13. Szépség-egészség  
47 nov. 16. nov. 20. Otthon  
48 nov. 23. nov. 27. Ünnepi hetek  Családinfó  nov. 22. december 1.
49 nov. 30. december 4. Ünnepi hetek  
50 december 7. december 11. Ünnepi hetek 
51 december 14. december 18. Falinaptár
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Magazinok

legújabb termékünkkel lakóhelyünkhöz, környékünkhöz kapcsolódó életmód, szabadidő,  
gazdaság, gyermeknevelés, gasztronómia, divat és még sok más, a családok mindennapjaihoz  
köthető témákkal kívánjuk megragadni olvasóink figyelmét. 

Hirdetési felületek, árak: 

 • 1/1: 189x249  140.000 Ft+áfa 
 • 1/2: 189x123  70.000 Ft+áfa 
 • 1/4: 93x123  35.000 Ft+áfa 
 • 1/8: 93x60  17.500 Ft+áfa

 • hátoldali felár: 30% (csak 1/1 vagy 1/2 oldalas, teljes példányszámú hirdetés) 
 • borító beloldali felár: 20% (csak teljes példányszámú hirdetés)

 •  A magazin belső oldalain, úgynevezett mutáció keretén belül, lehetőség van  
csak a kecskeméti illetve csak a Cegléd-Nagykőrös területen megjelenni.  
Ez esetben a teljes hirdetési árak 60%-a kerül felszámításra.

 •  Amennyiben PR-cikk, riport elhelyezését kívánja kérni magazinunkban, úgy a hirdetési 
árakból 30% kedvezményt nyújtunk.

 •  Hirdető partnereinknek lehetőséget kínálunk a termékeikhez, szolgáltatásaikhoz 
kapcsolódó tájékoztató, tanácsadó jellegű cikk elhelyezésére.  
1/8 oldal hirdetés + 3/8 cikk: 29.000 Ft+áfa (teljes terület), 17.500 Ft+áfa (egy terület) 
1/4 oldal hirdetés + 3/4 cikk: 58.000 Ft+áfa (teljes terület), 35.000 Ft+áfa (egy terület) 

technikai paraméterek:  
 • példányszám: 13.000 pld. Kecskemét - Cegléd - Nagykőrös - Abony 
 • papír: 80 g LWC, méret: 210x270 mm vágott méret, 189x249 mm tükör méret 
 •  terjesztési pontok: óvodák, általános iskolák alsó tagozata, kulturális intézmények, 

egészségügyi intézmények, játszóházak, szezonális rendezvények, hirdető partnerek üzletei

 

Ami a nagy napot körülveszi; szolgáltatások, információk, érdekességek, tudnivalók jegyes-
pároknak. Kiemelkedő papírminőségen kínálunk célirányos hirdetési lehetőség azon 
partnereinknek, akik a házasságkötés és lakodalom témakörében érdekeltek.

Hirdetési felületek és árak:

 • ¼ oldal (69 x 103 mm) – 20.000 Ft + áfa 
 • ½ oldal (143 x 103 mm) – 35.000 Ft + áfa 
 • 1 oldal (143 x 211 mm) – 65.000 Ft + áfa 
 • hátoldal (162 x 235 mm) - 80.000 Ft+áfa

 • borító beloldali felár: 20% 

 •  Amennyiben PR-cikk, riport elhelyezését kívánja kérni magazinunkban, úgy a hirdetési 
árakból 30% kedvezményt nyújtunk.

technikai paraméterek: 
 •  példányszám: 1.500 pld. Cegléd, Abony, Albertirsa, Ceglédbercel, Csemő, Nagykőrös, 

tápiószele, tápiószentmárton, tápiószőlős, törtel, Kecskemét, lajosmizse, Ballószög, 
Helvécia, Hetényegyháza, Jakabszállás, Kadafalva, Katonatelep, Városföld

 • papír: 150 g belív és 250 g műnyomó borító, méret: 162 x 235 mm 
 •  terjesztési pontok: anyakönyvi hivatalok, ruhakölcsönzők, üzletek, kozmetikák, 

fodrászatok, éttermek és rendezvénytermek, ékszerészek, fényképészek, virágosok, 
utazási irodák, közintézmények, aktuális kiállítások
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Magazinok

 
Magazinunkkal figyelemfelkeltő, érdekes, és megbízható információkkal kívánunk szolgálni azon 
olvasók számára, akik érdeklődnek az egészséges és napjainkban népszerű életmódok, illetve a 
legújabb szépségápolási trendek iránt.

Hirdetési felületek és árak:

 • ¼ oldal (66 x 88 mm) – 18.000 Ft + áfa 
 • ½ oldal (135 x 88 mm) – 36.000 Ft + áfa 
 • 1 oldal (135 x 180 mm) – 72.000 Ft + áfa

 • hátoldali felár: 30% (csak 1/1 vagy 1/2 oldalas hirdetés) 
 • borító beloldali felár: 20%

 •  Amennyiben PR-cikk, riport elhelyezését kívánja kérni magazinunkban, úgy a hirdetési 
árakból 30% kedvezményt nyújtunk.

technikai paraméterek: 
 • példányszám: 12.000 pld. Kecskemét - Cegléd - Albertirsa - Nagykőrös - Abony

 •  terjesztési pontok: egészségügyi közintézmények, magánorvosi rendelők, szépségápolási 
és egészségmegőrzési centrumok, fitnesztermek, gyógyszertárak, művelődési-, kulturális- 
és sportolási központok

 • papír: 80 g LWC belív és 90 g műnyomó borító, méret: 148x210 mm 

 
legrégebbi külön kiadványunkat 2016-tól új köntösbe öltve, célirányos terjesztési pontokra is 
kihelyezve jelentetjük meg. Ház Magazinunkkal az építkezni, felújítani, kertészkedni, otthont 
szépíteni vágyóknak szeretnénk értékes és érdekes információkat nyújtani.

Hirdetési felületek, árak: 

 • 1/1: 180x260  240.000 Ft+áfa 
 • 1/2: 180x128  120.000 Ft+áfa 
 • 1/4: 88x128  60.000 Ft+áfa 
 • 1/8: 88x62  30.000 Ft+áfa 
 • 1/16: 42x62  15.000 Ft+áfa

 • hátoldali felár: 30% (csak 1/1 vagy 1/2 oldalas, teljes példányszámú hirdetés) 
 • borító beloldali felár: 20%

 •  Amennyiben PR-cikk, riport elhelyezését kívánja kérni magazinunkban, úgy a hirdetési 
árakból 30% kedvezményt nyújtunk.

technikai paraméterek: 
 •  példányszám: 30.000 pld.   

Kecskemét - Hetényegyháza - lajosmizse - Helvécia - Katonatelep - Cegléd - Nagykőrös - 
Albertirsa - tápiószele - Újszilvás - Csemő - Abony

 •  a postaládákon túli terjesztési pontok: építőanyag kereskedések, bútor- és lakberendezési 
üzletek, közművek ügyfélszolgálati irodája, közintézmények, aktuális kiállítások

 • papír: 70 g LWC, méret: 210x297 mm vágott méret, 180x260 mm tükör méret
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Megjelenési tarifák

1 2017. január 09.

PR-cikk: Az oldal-rovatokon elhelyezett, témához kapcsolódó 
PR-cikkek a kiválasztott mérethez tartozó árból 30% kedvezménnyel 
jelentethetőek meg. (Minimális méret 79x112 mm)
Riport: Az újságban elhelyezett riportok a kiválasztott mérethez 
tartozó árból 50% kedvezménnyel jelentethetőek meg.

Apróhirdetések:
Apróhirdetés: 1 180 Ft+áfa (1 500 Ft) 10 szóig, felette szavanként 
118 Ft+áfa (150 Ft)
Fénykép megjelenítése apróhirdetésnél (38x25 mm): 
2 638,8 Ft+áfa (3 350 Ft)
Vastagítás: 20% felár, Jelige: 160,7 Ft+áfa /megjelenés (204 Ft) 

A hirdetési díj nem tartalmazza a Hírös Modul Kft. által készített hirdetések 
további felhasználásának jogát.  

A felhasználási díj a mindenkor érvényes tarifatáblázat szerinti ár 30%-a.

Egységár (38x20mm): 4 700 Ft+áfa (egy oldal 5x12, 
azaz 60 egység, az egységek a szerkesztési rácson 
belül bárhogyan összepakolhatók)

1/60 1 egység (38x20mm):  4 700 Ft+áfa
1/30 2 egység (38x43 mm):  9 400 Ft+áfa
1/20 3 egység (38x66, 120x20 mm):  14 100 Ft+áfa
1/15 4 egység (38x89, 79x43 mm):  18 800 Ft+áfa
1/10 6 egység (79x66, 120x43mm):  28 200 Ft+áfa
2/15 8 egység (79x89 mm):  37 600 Ft+áfa
1/6 10 egység (79x112 mm):  47 000 Ft+áfa
1/5 12 egység (79x135, 161x66 mm):  56 400 Ft+áfa
1/4 15 egység (120x112 mm):  70 500 Ft+áfa
1/3 20 egység (202x89, 161x112 mm):  94 000 Ft+áfa
1/2 30 egység (202x135 mm):  141 000 Ft+áfa
junior page 40 egység (161x227 mm):  188 000 Ft+áfa
1/1 60 egység (202x273 mm):  282 000 Ft+áfa

38x66 mm
14.100 Ft+áfa

79x66 mm
28.200 Ft+áfa

79x112 mm
47.000 Ft+áfa

120x112 mm
70.500 Ft+áfa

120x66 mm
42.300 Ft+áfa

38x43 mm
9.400 Ft+áfa

79x43 mm
18.800 Ft+áfa

120x43 mm
28.200 Ft+áfa

38x89 mm
18.800 Ft+áfa

38x20 mm
4.700 Ft+áfa
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Megjelenési tarifák

Információs oldal, hirdetési díjak: programajánló oldalainkon belül az alábbi 
formátumokban és áron van lehetőség hirdetés elhelyezésére:

.

Szórólapterjesztés
A szuperinfó megbízható terjesztésére kialakított hálózatunk révén, tudjuk vállalni más cégek 
szórólapjainak, prospektusainak, egyéb kiadványoknak a háztartásokhoz történő eljuttatását.

A terjesztést településenként, azon belül utcánként, térkép szerint végzett egyéni felmérés alapján 
végezzük és ellenőrizzük. A területünkön lévő városokat körzetekre osztottuk. Így arra is lehetőség 
van, hogy egy adott város egyetlen városrészét célozza meg valamely partnerünk szóróanyagával. 

 terjesztési díjak: 

  • Társasházi övezetben: 2,50 Ft+áfa/db 
  • Kertesházi övezetben: 3,00 Ft+áfa/db  
  (A/4 8 oldalig, illetve 60g/m2 papírminőségig)

1 2017. január 09.

46x64,5 mm
17.600 Ft+áfa

98x134,5 mm
70.500 Ft+áfa

98x64,5 mm
35.200 Ft+áfa

1/16 (46x64,7 mm):  17.600 Ft+áfa 
1/8 (98x64,5 mm):  35.200 Ft+áfa 
1/4 (98x134 mm):  70.500 Ft+áfa 
1/2 (202x134mm):  141.000 Ft+áfa
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Általános hirdetési feltételek

1.   Megrendeléseket szerkesztőségünk személyesen, e-mailen vagy weboldalunkon keresztül a 
megrendelő számlázási címének és a fizetés módjának megjelölésével fogad el.

2.   A megrendelt hirdetések díját a mindenkori érvényes ártáblázat rögzíti. Kedvezményeket a 
Hírös Modul Kft. csak írásban rögzített szerződések esetében tud nyújtani, melynek mértéke a 
megrendelt hirdetések méretétől és (éves) darabszámától függ, az alábbi táblázat szerint:

Kedvezmények
 Méret (egység) 1-3 4-8 9-14 15-20 21-40 41-60
 Megjelenés
 4-7 alkalom 3 % 5 % 7 % 10 % 15 % 18 %
 8-11 alkalom 5 % 8 % 11 % 14 % 18 % 21 %
 12-15 alkalom 7 % 10 % 14 % 17 % 21 % 24 %
 16-19 alkalom 9 % 12 % 16 % 20 % 23 % 27 %
 20-25 alkalom 11 % 15 % 19 % 22 % 25 % 30 %
 26-31 alkalom 13 % 18 % 21 % 24 % 28 % 33 %
 32-37 alkalom 15 % 20 % 23 % 26 % 31 % 36 %
 38-44 alkalom 17 % 22 % 25 % 28 % 33 % 38 %
 45-51 alkalom 19 % 24 % 27 % 30 % 35 % 40 %

  5 db egyidejű hirdetés megrendelése esetén, érvényesíthető a 4+1 ajánlatunk.  
4 hirdetés teljes árú megvásárlása után az 5. megjelenés díjmentes.  
ehhez azonban az 5 megjelenésnek egymáshoz képest 10 héten belül kell megtörténnie.

3.   A kedvezmények igénybevétele esetén a hirdető vállalja, hogy a szerződésben szereplő 
hirdetési mennyiségnek eleget tesz, egy későbbi időpontban a rendelést nem mondja le, a 
teljesítés elmaradása vagy lemondása esetén a kedvezmény-különbséget számla ellenében a 
Hírös Modul Kft-nek visszafizeti.

4.   Az előre megrendelt hirdetések határidőn túli leadása esetén a megjelenés nem garantált, a 
hirdetési díjat azonban a Hírös Modul Kft. felszámítja. Ha a hirdetésleadás végső időpontjáig a 
megrendelő nem küld anyagot, vagy ha folyamatos megrendelés esetén a leadási határidőig 
kifejezetten nem jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, a Hírös Modul szuperinfó 
Kft. automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetését ismétli meg.

5.   A lemondási határidő: aktuális lapzárta napja, 12 óra. A fenti határidőn túli lemondást a Hírös 
Modul Kft. nem tudja elfogadni.

6.   A Hírös Modul Kft. a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak 
abban az esetben vállalja a felelősséget, ha annak végrehajthatóságát visszaigazolta. A Hírös 
Modul Kft. hibájából eredő hibás hirdetés megjelenése esetén a hiba mértékétől függő 
korrekciós lehetőséget biztosít. ez mindig egyedi tárgyalás eredménye. A korrekció azonban 
legfeljebb a hibás hirdetés összegéig terjedhet, ezen túlmenően kártérítési felelősség a Hírös 
Modul Kft-t nem terheli.

7.   A megrendelő vállalja a felelősséget minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az 
általa leadott eredeti anyagok (képek, ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy 
hiányából fakad. 

8.   A nyomdai megjelenítés során kis mértékű szín- és tónusbeli eltérések előfordulhatnak.

9.   A Hírös Modul Kft. által megjelenített hirdetésekben felhasznált grafika, grafikai jelzésrendszer, 
szimbólum, elrendezés és minden olyan jellemző, amely az általunk készített nyomdai 
terméken, illetve reklámanyagon először kerül alkalmazásra, a megjelenítő tulajdona, minden 
további felhasználáshoz a Hírös Modul Kft. engedélye szükséges. A felhasználási díj a 
mindenkor érvényes tarifatáblázat szerinti ár 30%-a.

Cegléd, 2016. november 24.


