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Színes

Színes

1/1 oldal

160 000 Ft + 27% áfa

120 000 Ft + 27% áfa

1/2 oldal

85 000 Ft + 27% áfa

70 000 Ft + 27% áfa

1/3 oldal

50 000 Ft + 27% áfa

40 000 Ft + 27% áfa

1/4 oldal

45 000 Ft + 27% áfa

30 000 Ft + 27% áfa

1/8 oldal

35 000 Ft + 27% áfa

–

1/16 oldal

25 000 Ft + 27% áfa

–

Borító II.

240 000 Ft + 27% áfa

180 000 Ft + 27% áfa

Borító III.

240 000 Ft + 27% áfa

180 000 Ft + 27% áfa

Borító IV.

280 000 Ft + 27% áfa

200 000 Ft + 27% áfa

20 éve az oldtimerpiacon!

Több mint egy évtizede
az oldtimer-piacon!

Kiadó és szerkesztõség: Oldtimer Média Kft., 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 97-105.
Telefon: 06-1/425-3668 • Fax: 06-1/278-0475
E-mail: veteran@veteran.hu, info@oldtimer-youngtimer.hu
Honlap: www.veteran.hu, www.oldtimer-youngtimer.hu
Facebook: www.facebook.com/veteran.auto.es.motor
www.facebook.com/youngtimer
Felelõs szerkesztõ: Ocskay Zoltán
2017. január

Kedvelhet bennünket
a Facebookon is!

Foglaljon helyet nálunk!
Az ajánlat 2017. januártól érvényes.

A Veterán Autó és Motor 1997 óta van jelen a
magyar lappiacon, mint az 1990-1992 között
megjelent Autó-Motor Veterán szellemi utóda.
Elõször negyedévente, majd 1998-tól kéthavonta jelent meg, 2002 januárjától már havilap.
A lap olvasói között meghatározó részt képviselnek a régi jármûvek gyûjtõi és a restaurátorok, az iparszerûen felújítással foglalkozók. Az
elmúlt években erõteljesen gyarapodott a vásárlók között a téma iránt érdeklõdõ középosztálybeliek és a szakterületet befektetési céllal is
szemlélõ üzletemberek száma. A kötõdést jelzi,
hogy a lap vevõinek ötöde elõfizetõ.
Kapható a hírlapárusoknál, a benzinkutaknál,
nagyobb üzletláncoknál és a saját terjesztõi hálózatban. Online változatát (www.veteran.hu)
havonta tizenötezren látogatják.

www.veteran.hu
Példányszám: 10 000
Elõfizetõk: 3000
Terjedelem: 64 oldal + borító
Papír: borító: 200 g/m2-es mûnyomó
belív: 115 g/m2-es mûnyomó
Megjelenés: minden hónap elsõ napja.
Lapzárta: a megjelenés elötti hónap 5-e.
Anyagleadás: kész film vagy PDF, TIFF,
EPS vagy JPG formátumban, egy
az egy méretben, 300 dpi felbontásban.

Rácssûrûség: 60 lpc (150 lpi)
Vágott méret: 205 x 285

www.oldtimer-youngtimer.hu
Példányszám: 8 000
Terjedelem: 48 oldal + borító
Papír: borító: 200 g/m2-es mûnyomó + fólia
belív: 115 g/m2-es mûnyomó

Hírdetési méretek (mm):
1/1 oldal – 205 x 285 (+ kifutó)
1/2 oldal – álló 87 x 237,5, fekvõ 180 x 118
1/3 oldal – álló 56 x 237,5, fekvõ 180 x 77
1/4 oldal – álló 87,5 x 116, 43,5 x 237,5,
fekvõ 180 x 57
1/8 oldal – álló 43 x 116, fekvõ 87 x 55
1/16 oldal – álló 43 x 56
1/16

A régi autók iránt érdeklõdõk egyre népesebb
táborán belül – ma közel ötvenezren foglalkoznak
aktívan oldtimer-gyûjtéssel, restaurálással
Magyarországon – növekszik az érdeklõdés a
közelmúlt gépkocsijai iránt.

Megjelenés: kéthavonta.
Anyagleadás: kész film vagy PDF, TIFF, EPS vagy
JPG formátumban, egy az egy méretben, 300 dpi
felbontásban.

Rácssûrûség: 60 lpc (150 lpi).
Vágott méret: 205 x 280
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Hírdetési méretek (mm):
1/1 oldal – 205 x 280 (+ kifutó)
1/2 oldal – álló 88 x 280,
fekvõ 180 x 119
1/3 oldal – fekvô 180 x 79
1/4 oldal – álló 88 x 119,
fekvô 180 x 59

Mivel a nyugati autók importja csak minimális volt
a nyolcvanas években és az elérhetõ kocsik ára
rendkívül magas, sokan szerettek volna ilyen
autóhoz jutni. Akiknek nem sikerült, ma igyekeznek
pótolni a mulasztást, ugyanakkor a harmincasnegyvenes generációban is egyre többen akadnak,
akik a modern (túl mûanyag) kocsik helyett inkább
a napi közlekedésre használható 1980-as évekbeli
autókat keresik.
Nekik szánjuk ezt kiadványt, amelyben autó
bemutatók mellett vásárlási tanácsok, restaurálási
útmutatók, klubhírek, külföldi és hazai rendezvényekrõl szóló tudósítások egyaránt helyet kapnak.
Az 48 oldalas kiadványban a szakterület legjobb
ismerõi publikálnak, a magazin a laptársaihoz
képest rendkívül versenyképes áron jelenik meg.
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