
MÉDIAAJÁNLAT
ORSZÁGOSAN TERJESZTETT,
INGYENES AGRÁRLAP
ÉS ONLINE KIADVÁNY.
Alapítva: 1991

• 9000 példány
• 24300 olvasó

• 7300 hírlevél feliratkozó

Terjesztési csatornáink:
• Postai címlistánkra feliratkozott gazdák és 

cégvezetők
• Kiállítások, szakmai bemutatók, céges 

rendezvények
• Falugazdászok, gazdaboltok
• Agrárkamara megyei irodái
• Növényorvosi kamara
• Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
• Méhész Egyesületek
• Kertészeti partnercégeink
• Nyíregyházi Egyetem
• Kárpátalja (társszervezetünkön keresztül)Iratkozzon fel címlistánkra, 

és a Mezsgye ingyenesen házhoz megy!
Feliratkozás emailben: 

feliciter@felicter.hu, vagy
telefonon: 42/504-930

A Magyar Mezsgye biztosan célba érő
agrár hírforrás!

• az agrárium aktualitásai • rendeletek • támogatások • pályázati lehetőségek 
• szakmai elemző cikkek • hasznos tudnivalók • ágazati hírek 

• ajánlatok • hirdetések

Folyamatosan bővülő címlistával rendelkezünk…
...amelyre gazdák, agrár cégek vezetői iratkoznak fel, s 
mi postai úton juttatjuk el részükre a lapot. 

A MEZSGYE nagy előnye, hogy.... 
...az egyetlen országos mezőgazdasági szaklap, amely 
INGYENESEN jut el Olvasóihoz. A benne szereplő hirde-
téseket így azok is olvassák, akik egyébként semmilyen 
előfizetéses újságot nem járatnak.

Leinformálta már a lapot, ahol hirdet?…
Valóban olyan példányszámban jelenik meg, tényleg ott 
terjesztik, ahogy ígérték? A MEZSGYÉT bármikor, bárhol 
ellenőrizheti!LA
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1/8 oldal 
(93 x 64 mm)

1/1 oldal 
(210 x 297 mm)

1/4 oldal 
(93 x 132 mm)

1/2 oldal 
(190 x 132 mm)

Árak, felületek, kedvezmények, online csomagok 



A megrendelő neve:  ....................................................................................................................................................................................
Adószáma:  ....................................................................................................................................................................................................
Számlázási címe: .........................................................................................................................................................................................
Lapszámok (méret, ár + online csomag): print hirdetés + 1. csomag 2. csomag
Magyar Mezsgye 2022/3 (június, július): ………………....................................................................... 	 

Magyar Mezsgye 2022/4 (augusztus, szeptember): ………………................................................... 	 

Magyar Mezsgye 2022/5 (október, november): ………………............................................................ 	 

Magyar Mezsgye 2022/6 (december, 2023 január): ………………..................................................... 	 

A fizetés módja és ideje: ESETENKÉNT, AZ AKTUÁLIS MEGJELENÉS ELŐTT, ÁTUTALÁSSAL. 
Kelt: .................................................................................................................................................................................................................

      aláírás, bélyegző

A kitöltött megrendelő szelvényt bélyegzővel ellátva, a feliciter@feliciter.hu email címre, 
vagy a 06-42/504-930-as fax számra várjuk!

MEGRENDELŐ

Tervezzük együtt 2022-őt!
Keretszerződéses akciónk az Ön üzleti sikereiért!

Mezsgye print + online hirdetési tarifák*

Fokozza hirdetése hatékonyságát plusz ONLINE megjelenéssel, 
rendkívül alacsony árakon: www.magyarmezsgye.hu.

Impresszum
Megjelenik a Feliciter Kiadó Kft. és a Talpas Design Grafikai Kft. gondozásában.

Iroda és levélcím: 4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. I. em.
Tel./Fax: 06-42-504-930 • Mobil: 06-30-607-4560
feliciter@feliciter.hu  • www.magyarmezsgye.hu

Árak, felületek:
1/8 oldal (93 x 64 mm) 39.600 Ft

1/4 oldal (93 x 132 mm) 64.900 Ft

1/2 oldal (190 x 132 mm) 103.400 Ft

1/1 oldal (210 x 297 mm) 152.900 Ft

Árak, felületek:
1/8 oldal 39.600 Ft + 10 000 Ft

1/4 oldal 64.900 + 10 000 Ft

1/2 oldal 103.400 + 10 000 Ft

1/1 oldal 152.900 + 10 000 Ft

Árak, felületek:
1/8 oldal 39.600 Ft + 25.000 Ft

1/4 oldal 64.900 + 25.000 Ft

1/2 oldal 103.400 + 25.000 Ft

1/1 oldal 152.900 + 25.000 Ft

Kedvezmények:
2. megjelenés -10%

3. megjelenés -15%

4. megjelenés -20%

5. megjelenés -25%

1. csomag 
(nyomtatott hirdetés 

+ banner 20 napra)

2. csomag 
(nyomtatott hirdetés + banner 

20 napra + online PR cikk hírlevéllel)

*Az árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák!


