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FELÜLET TARIFAÁR (HUF)
VÁGOTT MÉRET (mm) KIFUTÓ MÉRET (mm)

B4 205x275 215x285 3 200 000

B3 205x275 215x285 2 100 000

B2 205x275 215x285 2 400 000

B2+3. oldal 410x275 420x285 3 900 000

2/1 410x275 420x285 3 500 000

1/1 205x275 215x285 1 990 000

A GLAMOUR KÜLÖNSZÁMA egy exkluzív, kávézóasztalra 
szánt különlegesség, olyasmi, amit megőriz az ember, és 
újra és újra átlapozgat. Nyomott példányszám: 10.000 db

GLAMOUR BOOK

Felárak: Szövegoldal: 50% Jobb oldal: 50% Jobb szövegoldal / szöveggel szemben: 100% Idegen termék felár (maximum 3 idegen termék elhelyezés 
esetén): 30%, Magazinok esetében a lap első fele 25%, Speciális elhelyezés felára 30%, Egyedi címlap megjelenés és exklúzív elhelyezés 100%. 
Áraink forintban értendők és az ÁFA összegét nem tartalmazzák!
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MŰSZAKI PARAMÉTEREK
• Vágott méret: 205x275 mm
• Terjedelem: 160, 176 + 4 oldal
• Anyagleadás: digitálisan
• Nyomás: belív 4+4 szín rotációs ofszetnyomás
• Papír: belív 57g vol. jav. LWC, borító 200g műnyomó
• Kötés: ragsztókötés

ANYAGLEADÁS
• e-mail: asbhirdetes@ringier.hu (az emailben és az anyagok fájl nevében szerepeljen: a hirdetés neve és mérete, a lap neve és lapszáma, 

amelybe érkezett és a megjelenés időpontja.)
• FTP: kiszolgáló: ftp.axels.hu / felhasznalói név: asmhirdetes / jelszó: annamaria
• FTP-re való feltöltés esetén kérjük, az asbhirdetes@ringier.hu-n e-mailben jelezzék a feltöltött hirdetés nevét, a lapot és lapszámot amibe a 

hirdetés érkezett, a hirdetés megjelenésének időpontját és a mappa nevét, amibe az anyag került.
• Lemondási határidő az anyagleadás előtt 4 héttel.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK
A kész anyagokat Photoshop (eps, tif, pdf) formátumokban tudjuk elfogadni, 300 dpi felbontásban, CMYK színbontásban.
A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe: Teljes festékterhelés: max 300% (Total Area coverage 300% alatt kell, hogy legyen). A fájlban 
szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve); ügyeljenek az overprint, knock-out beállítások helyességére. InDesign programban készült 
hirdetésnél kérjük, hogy a szöveglayer felül legyen. Photoshop (eps, tif, jpg) formátumoknál minden esetben flattened, CMYK, legalább 300 dpi 
felbontású anyagot tudunk elfogadni. JPG-tömörítés esetén kérjük a Maximum Quality beállítás használatát a kisebb méretű betűk, vékony vonalak 
torzulásának, töredezésének minimalizálása érdekében. Az alkalmazott nyomtatási eljárás technológiai korlátait (különböző papírminőségek, hajtás-, 
vágás- és színilleszkedés-ingadozások, negatívba forgatott vékony grafikai elemek, betűnagyság, a fekete szöveg csak black plate-en legyen  
(A fekete szöveg 100% fekete legyen, ne CMYK színből álljon), és mindenképpen kerüljék a direkt színek alkalmazását. CorelDraw-ban készült 
anyagot nem tudunk elfogadni.
További elvárások kifutó hirdetéseknél: A vágástól befelé 5 mm-re hasznos információt ne tervezzenek. A vágó- és regisztrációs jelek, színskálák a 
vágástól minimum 5 mm-re legyenek, de mindenképpen a hirdetésen kívül helyezkedjenek el.
A kifutó méretű anyagokra körben 5-5 mm kifutót kérünk.
Készítendő hirdetések esetén: Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt hirdetéshez a képeket és logókat 300 dpi felbontásban, a szöveget word 
dokumentumként elmentve küldjék. Amennyiben a leadott anyag a GLAMOUR magazin anyagleadási (technikai, műszaki) paramétereinek 
nem felel meg, nem tudjuk garantálni a hirdetés helyes megjelenését, így reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

BEHÚZÁS, BERAGASZTÁS BESZÁLLÍTÁSA
Anyag beérkezése, az adott lapszám megjelenés előtt 10 nappal.
Beérkezett anyagon fel kell tüntetni: anyag/hirdető neve, anyag pontos darabszáma és megoszlása, lap neve, lapszáma, megjelenési dátuma. 
Cím: EDS Zrínyi Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 6., Solymosi Viktória +36 30 8488834

LAPSZÁM MEGJELENÉS
ANYAGLEADÁS
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