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A VÍZMŰ PANORÁMA
A MAGYAR VÍZIKÖZMŰ SZÖVETSÉG SZAKMAI FOLYÓIRATA, AMELY 
NEGYEDÉVENTE JELENIK MEG.

A kitöltött és aláírt megrendelőt, valamint a hirdetési, 
illetve PR anyagot az alábbi elérhetőségeken fogadjuk:

Magyar Víziközmű Szövetség 1051 Bp., Sas u. 25.
Tary Dávid hirdetésszervező:
Telefon: +36 30 629 5518
E-mail: tary.david@maviz.org https://maviz.hu/vizmu-panorama
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HIRDETŐ CÉG NEVE

VÍZMŰ PANORÁMA HIRDETÉSI MEGRENDELŐ

A MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ HIRDETÉSI SZERZŐDÉS HIRDETŐ CÉG 
RÉSZÉRŐL ALÁÍRÁSRA JOGOSULT KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS 
BEOSZTÁSA

SZÁMLÁZÁSI CÍM

KELT

P.H.

MEGRENDELŐ CÉGSZERŰ ALÁÍRÁSA

Nem áll fenn 100.000 Ft-ot meghaladó tartozásunk a MaVíz felé.

A cég tagja a Magyar Víziközmű Szövetségnek.

A cég NEM tagja a Magyar Víziközmű Szövetségnek. 

A CÉG KAPCSOLATTARTÓJÁNAK/ÜGYINTÉZŐJÉNEK NEVE

TELEFON

E-MAIL

Megrendeljük a hirdetést, vagy PR cikket a Vízmű Panoráma:

A fenti lapszám(ok)ban szakmai cikket kívánunk megjelentetni 25.000 Ft/oldal áron.
A lapban a már megszokott hirdetések és PR  cikkek mellett a Szövetség lehetőséget biztosít szakmai cikkek megjelentetésére is, amely – kerülve a mar-
keting célú íráso kat – az aktuális technológiai újítások bemutatására irányul.
(1 oldal képek és ábrák függvényében kb. 5.000 karakter).

BELÍV BORÍTÓ

1. számában

1/1 oldal* .......................165.000 Ft Első borító belső oldala* .............  250.000 Ft

1/2 oldal ...........................95.000 Ft Hátsó borító belső oldala* ..........  250.000 Ft

1/4 oldal .......................... 60.000 Ft Hátsó borító külső oldala* ..........  250.000 Ft

2. számában 3. számában 4. számában

*E helyeken csak 1/1 formátumú 
hirdetést áll módunkban fogadni!

(nem tagszervezet esetén az árak 50%-kal magasabbak.)

Nem tagszervezet esetén a fenti árak 50% -kal magasabbak!     
A hirdetések díjai ÁFA nélkül értendők (+27% ÁFA fizetendő). 

A fizetés módja: átutalás számla alapján.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a lap 
színvonalához nem illő, alacsony  minőségű hirdetést nem 
tesz közzé. Hirdetési megren delővel már lefoglalt felületre 
újabb igényt nem tudunk fogadni!

Hirdetési lapzártáig be kell, hogy érkezzen a kitöltött és aláírt 
megrendelő, valamint a meg jelentetendő hirdetés, illetve 
PR  cikk, a hirdetési paraméterekben részletezett  formában. 
Hirdetési lapzártát követően beérkező hirdetést, PR-cikket 
csak a következő lapszámban tudjuk közzétenni!

Amennyiben a hírdetések részére rendelkezésre álló helyre 
a lehetségesnél több hirdetési igény érkezik, akkor a lapba 
az a hirdetés kerül be, melyhez tartozó,  cégszerűen aláírt 
megrendelő a MaVíz -hez  hamarabb beérkezett.

A hirdetés megjelentetésének további előfeltételeként, Felek a fenti tartalommal szerződést kötnek.

Az eddigiekben részletezettek szerint a hirdetést megrendeljük. A jelen megrendelő lap kitöltésével és aláírásával hozzá-
járulunk ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Magyar Víziközmű Szövetség  kezelje és a szerződés elkészítéséhez, 
valamint a számlázáshoz felhasználja.



HIRDETÉSI 
LAPZÁRTA

MEGJELENÉSI 
IDŐPONT

1. szám .............2023.02.20. .....................2023.03.28.

2. szám .............2023.05.02. .....................2023.06.08.

3. szám .............2023.08.21. ......................2023.09.25.

4. szám .............2023.11.02. .......................2023.12.06.

Hirdetési lapzártáig be kell, 
hogy érkezzen a kitöltött és 
aláírt megrendelő, valamint 
a meg jelentetendő hirdetés, 
illetve PR  cikk, a hirdetési 
paraméterekben részletezett  
formában. 
Hirdetési lapzártát követően 
beérkező hirdetést, PR-cikket 
csak a következő lapszámban 
tudjuk közzétenni!

Amennyiben a hírdetések 
részére rendelkezésre álló 
helyre a lehetségesnél több 
hirdetési igény érkezik, akkor 
a lapba az a hirdetés kerül be, 
amelyhez tartozó,  cégszerűen 
aláírt megrendelő a MaVíz -hez  
hamarabb beérkezett. 

A VÍZMŰ PANORÁMA
HIRDETÉSI PARAMÉTEREI

NYOMDAI MÉRETEK (FEKVŐ FORMÁTUM)

1/1 kifutó: 297×210 mm + körben 5 -5 mm kifutó 

1/1 tükör: 277×180 mm 

1/2 álló: 136,5×188 mm 

1/2 fekvő: 277×90 mm 

1/4 álló: 132×89 mm

Kizárólag nyomdai minőségű (300 dpi, 1:1) hirdetést fogadunk 

el, az anyagokat digitális formátumban kérjük megküldeni.

1. Az anyagokat (ha képként küldik) JPG, TIF, PDF (kompozit) formátum ban tudjuk fogadni. Követelmények: 1:1, 300 dpi/
CMYK. Fontos, hogy PDF- ben a képek, logók felbontása is 300 dpi/CMYK legyen.

2. A vektoros állományokat AI és EPS formátumban tudjuk fogadni.

3. Ha a hirdetést szerkeszteni kell, a szöveges rész, illetve az elrendezés Word-ben készítendő, ehhez nem felel meg PPT 
felületen összeállított anyag. A képeket ilyen esetben is külön képfájlként (JPG stb.) kérjük megküldeni, önmagában nem 
felel meg a Word-be másolt kép!

4. Egy szerkesztett Vízmű Panoráma oldalon legfeljebb 5000 karakter szöveges rész fér el (szóközökkel), ez minden kisebb 
kép, grafikon, táblázat stb. hozzáadásával 500-500 karakterrel csökken!
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