


A MAGAZINRÓL

Az I Love Pécs a legteljesebb programajánló Pécsen és Baranya 
megyében. Az ingyenes magazin küldetése egy olyan teljes, széles 
körben elérhető programajánló összeállítása, amelyből mindenki tájé-
kozódhat a városban és a megyében megrendezésre kerülő színházi 
előadásokról, komoly- és könnyűzenei koncertekről, képzőművészeti 
tárlatokról, szabadidő eltöltési lehetőségekről.
A népszerű rendezvények ajánlója mellett a magazin részeként jelenik 
meg a PéCsibész melléklet, amely kifejezetten a családok számára 
kínál programokat és hasznos információkat. 

A népszerű, havonta megjelenő A5-ös méretű, hiánypótló, ingyenes 
programmagazin terjesztése igen széles, megtalálható többek között 
mozikban, színházakban, szórakozóhelyeken, plázákban, kávézókban, 
éttermekben és kulturális központokban, ezen felül a város óvodáiban, 
iskoláiban, valamit jelen van a nagyobb pécsi és megyei rendezvénye-
ken, fesztiválokon is.
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Az I Love Pécs magazinban lehetőséget nyújtunk fizetett 

hirdetések elhelyezésére.

A hirdetések megjelenhetnek borítóoldalakon és belíveken.
A FELÜLETEK

2/1 oldal
276 x 200 mm méretben

1/1 oldal
138 x 200 mm méretben

1/2 oldal
138 x 97,5 mm méretben

Borító
A borítóoldalakon a megjelenés 1/1-es formátumban. A B2-es borító a 
címlap belső oldala, a B3-as a hátsó borító belső oldala, a B4-es pedig a 
magazin hátoldala.

Belívek
A belíveken több méretű megjelenési forma is választható.



ÁRAK, KEDVEZMÉNYEK

   1/2 (138 x 97,5 mm)

  1/1 (138 x 200 mm)

  2/1 (276 x 200 mm)

  B2, B3 (138 x 200 mm)

   B4 (138 x 200 mm)

  150 000 Ft + Áfa

   250 000 Ft + Áfa

   450 000 Ft + Áfa

   300 000 Ft + Áfa

   350 000 Ft + Áfa

        Mennyiségi kedvezmény:

        3 megjelenés - 10%

        5 megjelenés - 20%

        8 megjelenés - 30%

       10 megjelenés - 40%

„Helyi ügyfél” kedvezményünk 50%-os,

amit minden baranyai partner számára biztosítunk!

Ezen felül további mennyiségi kedvezményekben részesül az,

aki több alkalommal vesz igénybe megjelenést.

Kreatívok
A hirdetési árak kész anyagok – megrendelő által küldött kreatívok esetén

érvényesek.

Hirdetési kreatív tervezésének díja: 10 000,- Ft + Áfa / hirdetés


