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Megjelenik: évente négy alkalommal, a hazai mezőgazdasági
kiállítások időpontjaihoz igazodva.
Átlag példányszám: 2 500 db / negyedév

Műszaki adatok
Terjedelem: 20-24 oldal
Vágott méret (kifutó 5-5 mm): 210 mm x 297 mm (A/4)
Anyagleadás: e-mailben nyomdakész PDF vagy 300 dpi felbontással
JPG, TIF formátumokban.
A hirdetések leadási időpontja: a megjelenés előtt 1 hónappal.
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Hirdetések nettó árai (Ft)
3/1 oldal (2 oldal PR-cikk + 1 oldal hirdetés)
300 000 Ft + Áfa / 3 oldal
Hátsó borító (1 oldal hirdetés)
200 000 Ft + Áfa / oldal
1/1 oldal (1 oldal PR-cikk vagy 1 oldal hirdetés)
160 000 Ft + Áfa / oldal
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Hirdetések méretei (mm)
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