


„A magazint 2010 januárjában kezdtem egyszemélyben, készíteni, mégpedig 
mert a szakmánknak nagy szüksége volt egy érdekektől mentes, ugyan-
akkor mindenkihez szóló, mára a szakma hiánypótló lapjaként elismert ma-
gazinra. Olyan magazinra, melyben alapanyagokat, technológiákat muta-
tunk be, riportokat készítünk kollégákkal, vagy érdekes ötleteket, sztorikat 
osztunk meg a nagyérdeművel, vagy csak színes történetek által mutatjuk 
be kultúránkat, hagyományainkat. 

 Magazinunk, akkoriban még - de talán még most is - úttörőnek 
számított (tudtommal nem is igen volt másik hasonló) és pont ezért nem 
gondoltuk volna, hogy ezzel ilyen könnyű lesz talpon maradni. De az idő és 
a kitartó, néha áldozatos munkánk bebizonyította, hogy igenis van létjogo-
sultsága egy ilyen hiteles és új irányt mutató lapnak, amely néha keményen 
fogalmaz, néha csak véleményt formál, de mégis mindenkihez közel áll. Azt 
gondoljuk, az igazi kulcsa mégis abban van, hogy mindenki által ismert 
problémákat nyíltan boncolgat, mindenféle köntörfalazás nélkül. 
 
 Ahogy azután szép sorban jöttek a kollégáim, akik hónapról-hónap-
ra bizonyították elhivatottságukat, vagy ahogyan az eszközeinket tudtuk 
szépen lassan fejleszteni, úgy tudtunk egyre feljebb és feljebb kerülni  elis-
mertségben a szaklapok között.

Mára eljutottunk oda, hogy az egyetlen szakmai lap vagyunk, akik elmond-
hatják azt, hogy a recesszió, vagy a mindenki számára kedvezőtlen időszak 
ellenére nem csökken a tartalmunk, így folyamatosan tudtunk fejlődni. 
 Immáron hatodik éve nevezhetjük magunkat az Oldalas magazin 
szerkesztőségének, mi mind a tizenhatan, akiknek ezúton is köszönöm a 
néha áldozatos, lemondásokkal járó munkát! Az biztos, hogy egyikőnk sem 
bánja azt az időt, amit erre fordított eddig, és amit ezután fog!”

Asztalos István
Főszerkesztő 

Ezen dokumentum bizalmas, jogi védelem alatt áll, és a nyilvános közléstől védett. Az ajánlat kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalma-
zottak, az üzletszerzési célok által megkívánt mértékben és módon használhatják fel. Tilos az ajánlatot, vagy annak bármely részét lemásolnia, 

elmentenie, üzenet tartalmával visszaélnie, bárkivel közölnie. Jelen dokumentum tájékoztató jellegű! Az árak visszavonásig érvényesek! 



 Profilunk?
•	 Az Oldalas magazin, friss és hiteles információkat nyújt a szakma valós 

életéről, annak programjairól. 
•	 A vendéglátóhelyek tulajdonosainak, üzletvezetőinek, Chef-jeinek bemu-

tatkozási, vélemény nyílvánítási lehetőséget biztosít. 
•	 Bemutatja a piaci szereplőket, a gyártókat, forgalmazókat, nagykereskedő-

ket, és azok legújabb, a vendéglátásban figyelemre méltó termékeit.
•	 A hirdetések tájékoztatják a olvasóinkat a legkedvezőbb beszerzési lehető-

ségekről, az akciókról, az árakról.

 Célközönség?
A szakmai magazin a piaci szektor egy - egy szegmensében dolgozókat célozza 
meg, jelen esetben ez a vendéglátás. Így az abban dolgozókat, a borászokat, a 
pálinkafőzdéket, a termelőket, a beszállítókat, vagy a turisztikai alkalmazot-
takat. Így a saját szegmensünk nyelvén szólítjuk meg az olvasóinkat. Aktuális 
piaci információkkal, trendekkel, statisztikákkal szolgálunk. Beszámolunk a 
szektor rendezvényeiről, eseményeiről, híreiről. A magazin kiválóan alkalmas 
egy - egy ilyen területen tevékenykedők elérésére.

 Miben segíthetünk?
A magazin megjelenések biztosításán túl segítünk ügyfeleinknek a kreatív 
koncepció kialakításában, és megtervezésében. A kommunikációs célokat és 
a célcsoport preferenciákat figyelembe véve segítünk kiválasztani a hirdetési 
kampány legmegfelelőbb formáját. A terméknek vagy szolgáltatásnak megfe-
lelően javaslatokat teszünk a magazinban való elhelyezésre, és a hirdetési mé-
retek kialakítására. Igény szerint lehetőségünk van egyedi megjelenések kiala-
kítására is.

 Egyedi megjelenések?
•	 PR cikk: olyan fizetett cikk, mely egy adott vállalat, szervezet a sajtó felé közvetített, 

hírértékűvé formált üzeneteiből áll. Ezek a cikkek nem tűnnek reklámoknak.
•	 Rendezvényekkel, fesztiválokkal, termékbemutatókkal összekapcsolt megjelenés.
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 Kikhez szólunk?

A magazin elsősorban a vendéglátóipari szakmáról, a szakmának, az abban 
dolgozókhoz szól, de természetesen mindez színes köntösben tálalva a házi-
asszonyokat, és a hétköznapi embereket célozza meg, mindeddig nagy sikerrel.

 Olvasói összetételünk?
Vendéglátóegységek-, hotelek vezetői, közétkeztetők, gyártók, importőrök, 
nagykereskedők, szakmai szervezetek, intézmények. Ezen felül más, a vendég-
látóipartól független cégek, azok alkalmazottai. A turizmus iránt érdeklődő 
tudatos fogyasztók. Továbbá termelők, családi gazdaságok, az azokkal össze-
függésbe hozható cégek, azok alkalmazottai.

 Demográfiai és nemi adatok?

 Példányszám?
•	 Méréseink a következő eredményt hozták az elmúlt időszakban: 
 
2015/08.hó: 6931;  2015/11.hó: 7505
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A lap termékkörei:Élelmiszerek, italáruk, konyha-technológiák. ezen belül minden, a gasztronómiában használt termék, eszköz, stb.: húsok, 
tejtermékek, kávék, teák, zöldségek, félkész-, konzerv-, kényelmi termékek, édességek. konyhai és éttermi gépek, berendezések, fogyóeszkö-

zök. üzlet-berendezések, szórakoztató-elektronika, számítás-technika, világítás- és biztonság-technika, hűtés-fűtés,  légtisztítás,stb.

 Lefedettségünk?
Magazinunk az elektronikus tejesztésnek köszönhetően hatékonynak mond-
ható. A hatékonyságunk legnagyobb kulcsa, hogy szinte minden szakmai szer-
vezet közvetlenül megkapja, és visszajelzéseik alapján olvassák is azt.
Térképes lefedettségünk a következő:

 Terjesztési megállapodás?
Magazinunk elektronikus tejesztéséhez minden olyan egyedi megoldásra nyi-
tottak vagyunk, amelyben leendő partnereink elégedettsége mellett a saját fe-
lületeinket is bővíteni tudjuk.
Éppen ezért örömmel fogadjuk, ha partnerünk weboldalán is elérhetővé kí-
vánják tenni magazinunk éppen aktuális számát. 
Ehhez az úgynevezett „embed kódot” rendelkezésükre bocsátjuk.

(Figyelem, az ilyen megállapodás csak és kizárólag, előre rögzített, mindkét fél 
által aláírt megállapodás következtében születhet meg! )



 Miben segíthetünk még?
A magazinunk jelen pillanatban kizárólag elektronikus formában jelenik meg. 
Olvasóink e-mail útján és a honlapunkon vagy a hírlevelünkön keresztül köz-
vetlenül, értesülnek a magazinunk legújabb számának megjelenéséről.
Ezen felül már a Tablamagazin.hu-n, Magyarország legnépszerűbb, online új-
ságosstandján is elérhetőek. Ezen felül pedig az Issuu.com-on is fent vagyunk.

 Terjedelem?
Az Oldalas magazin on-line kiadásának köszönhetően a korlátozottságunk-
ról nem, ezáltal pedig felületeink terjedelméről viszonylagosan szabadon ren-
delkezhetünk. Ugyanakkor elképzeléseinkben magazinunk állandó terjede-
lemmel jelenik meg hónapról-hónapra. Ezért minden megoldásra nyitottak 
vagyunk ugyan, de terjedelmet befolyásoló felületet hosszútávú szerződés ke-
retében kívánunk módosítani.

 Reklámfelület?
Az Oldalas magazin kiadójaként határozott elképzelésünk, hogy a reklámo-
zásra szánt felületnek, a tartalommal megtöltött felülettel arányban kell lennie. 
Ezért magazinunk reklámszerződésit igyekszünk hosszú távú együttműködés 
keretében rögzíteni, mert a kiszámítható környezet hatékonyságunk fokozatos 
emeléséhez elengedhetetlenül fontos.

 Kizárólagosság?
Az Oldalas magazin kiadójának határozott elképzelése, hogy a tisztességes pi-
aci  magatartást gyakorló cégek kivétel nélkül, igény szerint és megállapodás 
után, bekerülhetnek a magazinba. Azonban fenntartjuk magunknak a jogot, 
hogy bármi számunkra elfogadhatatlan hozzáállás miatt ezt megtagadjuk. 
Ugyanakkor kizárólagossággal nem tudjuk és nem akarjuk a tisztes piaci sze-
replőket kizárni, míg másokat versenyelőnyhöz juttatni. Ezért amennyiben 
más egyéb kizáró ok nem áll fenn, abban az esetben mindenki számára elérhe-
tővé tesszük felületeinket, aki a Médiaajnánlatunk szerint és külön megállapo-
dás alapján ezt megkívánja.
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A lap termékkörei:Élelmiszerek, italáruk, konyha-technológiák. ezen belül minden, a gasztronómiában használt termék, eszköz, stb.: húsok, 
tejtermékek, kávék, teák, zöldségek, félkész-, konzerv-, kényelmi termékek, édességek. konyhai és éttermi gépek, berendezések, fogyóeszkö-
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 A megrendelés határideje?
•	 Minden hónap második csütörtöke, 12:00 óra.

 A megrendelés feltételei?
•	 A Megrendelés történhet e-mail-ben, postán, vagy személyesen, ehhez a 

szerkesztett anyagot kérjük csatolni, vagy CD-re írni, JPEG. PDF. PNG. 
PSD. formátumban.

•	 A megrendelés feltétele az előzetesen megállapított díj beérkezése!
•	 A megrendeléshez szükséges a megrendelőlap* hiánytalan kitöltése, és 

időre beérkezése. 
•	 Figyelem! Csak a hiánytalanul kitöltött, cégszerűen aláírt, lebélyegzett, 

megrendelőlap eredeti példányát tudjuk elfogadni! És az összeg megérke-
zése után tudjuk azt érdemben figyelembe venni, mely megtörténéséről 
visszajelzést küldünk.

(*A megrendelőlap jelen ajánlat legalján is megtalálható!)

 Visszalépési határidő?
A leadott anyag visszavonását a lapzártát követő 4. naptári napig tudjuk tel-
jesíteni. Visszalépés esetén a kiadó a megállapodás összege alapján számított, 
50%-os veszteségi díjat számít fel.

 Egyéb feltételek?
•	 Műszaki jellegű és Vis Maior problémák esetén, a kiadó – már visszaigazolt határ-

idők esetén is – fenntartja magának a halasztás jogát.
•	 Reklamáció hibásan megjelent hirdetések esetén kizárt akkor, ha a hirdetőnek 

lehetősége volt arra, hogy a soron következő megjelenés előtt a hibára felhívja a 
figyelmet.

•	 A hirdető vállalja, hogy a hirdetésekben kizárólag olyan terméket szerepeltet, 
amely megfelel a gazdasági reklámtevékenységről szóló, többszörösen módosított 
1997. évi LVIII. törvényben foglalt előírásoknak, illetve annak hatályos módosí-
tásainak és kiegészítéseinek. Ennek elmulasztásáért a teljes felelősséget a hirdető 
magára vállalja.



MEGNEVEZÉS:   MÉRET (OLDAL): ÁR 
(BRUTTÓ):

APRÓ (LAKOSSÁGI)  max.20 szó   4900.-
„SAS”     1/8   37500.-
„GÓLYA”     1/6   51750.-
„VERÉB”     1/4   89000.-
„PACSIRTA”    1/2   122500.-
„BAGOLY”     3/4   178750.-
„DARU”     1/1   208750.-
CÍMLAP „TÚZOK”   1/1   -----------
CÍMLAP „GALAMB”   1/8   -----------
CÍMLAP „SZARKA”   1/12   224000.-
TOPP TIPP ROVAT**   1/6-tól  52000.-tól

 Hirdetési áraink*
       

*Az árak az Áfát tartalmazzák, forintban értendők és egy megjelenésre vonatkoznak és 
visszavonásig érvényesek! Feltüntetett áraink nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek! 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! **A Topp Tipp rovat külön megegyezés  tárgyát képezi.

 Kedvezmények a megjelenés számától és 
méretétől függően, %- ban megadva

 Egyéb méretek, lehetőségek
Ezen felül bármilyen megoldásra nyitottan várjuk megtisztelő megrendelésüket!

oldal   1/8 1/6 1/4 1/2 3/4 1/1

2-3 alk.  3 3 4 4 5 5
4-5 alk.  4 4 6 6 8 8
6-7 alk.  6 6 8 8 10 10
8- alk.   8 8 10 10 12 12

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és visszavonásig érvényesek! A feltüntetett 
árak nem minősülnek ajánlattételnek! 



 Hirdetési méretek
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„Sas” 
1/8 oldal

37 × 210
mm

„Gólya” 
1/6 oldal

105 × 99
mm

„Veréb” 
1/4 oldal

74 × 210
mm

„Pacsirta” 
1/2 oldal

148 × 210
mm

„Bagoly” 
3/4 oldal

210 × 223
mm

„Daru” 
1/1 oldal

210 × 297
mm

„Túzok” 
1/1 oldal

210 × 297
mm

„Galamb” 
1/8 oldal

210 × 297
mm

„Szarka” 
1/12 oldal

210 × 24,7
mm
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   Hirdetés megrendelőlap

Cégnév: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Székhely:  

Telephely:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Telefon: 

 

E-mail:

 

Megjegyzés:  

A következő részben, kérjük X-el jelölje a megfelelő választ, vagy kérje segítségünk a 

kitöltéshez! Köszönjük!



Lehetőség van nyeremény felajánlással a lapba kerülni, ezzel kapcsolatosan
 elérhetőségeinken informálódhatnak.

 Elhelyezési információ

Hirdetési blokkban elhelyezve kérem.    igen  nem 

Belső oldalakon (3-19. oldal) kérem elhelyezni.    igen  nem 

Kész, szerkesztett hirdetést adok.   igen  nem 

Szakmai interjúban elhelyezve kérem. (+10% felár)   igen  nem 

Szerkesztést kérek (+20% technikai költség)  igen  nem 

 A megrendelt tétel(ek) felsorolása

 Alapbeiktatás
Kép vagy logó    db elhelyezését kérem. igen  nem 
(1db-ot a hirdetési lista tartalmaz, minden további kép, logó x 5 000 Ft egysze-
ri szerkesztési költséget számítunk fel).

 Fizetési mód

Megrendeléskor számlázva, készpénzzel fizetve   igen  nem 

15 napos átutalással       igen  nem 

(Figyelem! A kifizetés a megjelenés feltétele!Számlaszám:  OTP Bank Nyrt. 
11732150-20011765)

 Kelt

Cégszerű aláírás, bélyegző
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Lapigazgató: 
Asztalos István 

Alapító főszerkesztő: 
Asztalos István

Számlaszám:  

OTP Bank Nyrt. 11732150-20011765 
 

Adószám: 

18216767-1-03
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