SALDO ZRT.
SZAKLAPOK ÉS ONLINE
FELÜLETEK MÉDIAAJÁNLATA
A Saldo Kiadó a piac egyik legjelentõsebb szakkönyv kiadója, kiadványai felölelik a gazdálkodás, pénzügy, számvitel, adó és járulékok, munkaügy szinte valamennyi területét. Szerzõink
a jogszabályalkotásban közremûködõ szaktekintélyek, tankönyveink esetében fõiskolai, egyetemi oktatók.
A Saldo folyóiratok és szakkönyvek olvasóinak túlnyomó többsége döntéshozó, véleményformáló vezetõ, s mint ilyen, erõteljesen hat környezetére.
A kiadványok egy része kizárólag tagszervezeteink számára, zártkörben érhetõ el.
A dinamikus fejlõdésnek köszönhetõen 2013. évben 40 kiadvány – közel 100 ezer példányban – jelent meg a Saldo Kiadó gondozásában. Az 40 kiadványból 30 készült árusításra is, így
azok nemcsak a számvitel, pénzügyek területén dolgozó közép- és felsõvezetõ, vezetõ beosztású partnerekhez jutnak el, hanem a hazai gazdasági felsõoktatás területén tankönyvként is
hasznosulnak.
Fontosabb felsõoktatási együttmûködõ partnereink: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti
Gazdasági Fõiskola, Pécsi Tudományegyetem, Károly Róbert Fõiskola (Gyöngyös), Szent István Egyetem (Gödöllõ).

2013
28%
57%
15%

ADÓ- ÉS VÁMÉRTESÍTÕ
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lapja, amely tartalmazza a NAV utasításokat, a tájékoztatókat, irányelveket, a szakcikkekbõl megismerhetõk a törvények és más jogszabályok egyes rendelkezései, valamint a bírósági gyakorlat is. A közlemények rovat az aktuális információkat foglalja össze,
míg a jogszabálymutató és az adózási határidõk leegyszerûsítik a napi
szakmai munkát.
2011. évtõl kezdve az APEH és a Vám- és Pénzügyõrség egyesítésével párhuzamosan az újság a vámterületen felmerülõ jogalkalmazásokkal bõvül.
Megjelenik évente 12 alkalommal, alkalmanként 9.000 példányban.

www.adoertesito.hu
A www.adoertesito.hu ill. a www.vamertesito.hu az Adó- és
Vámértesítõ elektronikus kiadása. Jelenleg közel 2.800 regisztrált elõfizetõje van, viszont a nyílt tartalmakat böngészõ olvasók
száma ennek többszörösét is meghaladja.

Adó- és Vámértesítõ 2014. évre érvényes hirdetési tarifái:
HIRDETÉSI FELÜLET
B/4 oldal
1/1 oldal
1/2 oldal fekvõ
1/2 oldal álló
1/4 oldal fekvõ
1/4 oldal álló
1/8 oldal (közlemény)

MÉRET
tükör (mm)
178 x 185
178 x 239
178 x 118
87 x 239
178 x 57
87 x 118

NETTÓ ÁR (Ft)
(fekete-fehér)
290,000
270,000
210,000
210,000
170,000
170,000
15,000

Az Adó- és Vámértesítõben hirdetési lehetõség kizárólag a szakmai anyagok után hirdetési oldalakon és a B/4-en helyezhetõ el.
Barter megállapodás esetén nem áll módunkban kedvezményt adni, egyéb esetekben a nettó listaárakból 15% engedményt biztosítunk.
Gyakorisági kedvezmények:
3 alkalommal való megjelenés esetén: 10% alkalmanként
6 alkalommal való megjelenés esetén 12% alkalmanként
Éves lekötés esetén

15% alkalmanként

PERIODIKA
A Saldo Zrt. belsõ terjesztésû lapja, amely kizárólag a tagszervezetek számára készül. A gyakorlati munkában problémát okozó kérdések, az aktuális jogszabályváltozások értelmezése alkotják a lap gerincét. Vitathatatlan érdeme a
kiadványnak, hogy a szakmai cikkek mellett a tanácsadói ügyfélszolgálatnál
felmerülõ leggyakoribb kérdéseket, a feleletekkel együtt külön rovatban öszszegyûjtve ismerteti.
Megjelenik évente 6+1 alkalommal 3.400 példányban, ezzel kb. 10.000
könyveléssel foglalkozó, pénzügyért felelõs vezetõnek és munkatársnak segíti napi munkáját.
Kereskedelmi forgalomba nem kerül!

Periodika érvényes hirdetési tarifái:
HIRDETÉSI
FELÜLET

Tükör méret
(mm)

B/3 1/1 oldal
B/4 1/1 oldal

Kifutó méret NETTÓ ÁR (Ft) NETTÓ ÁR
(mm)
(fekete-fehér+ 1
(Ft)
kísérõ szín)
(színes)
205 x 290
290,000
+ 5-5 mm

350,000

1/1 oldal

180 x 254

270,000

1/2 oldal fekvõ

180 x 125

210,000

1/2 oldal álló

87 x 254

210,000

1/4 oldal fekvõ

180 x 60

170,000

1/4 oldal álló

87 x 125

170,000

Szórólap behúzás valamennyi újság esetén:
1/1 oldalas hirdetési ár

+ 20 gr-ig: 25 Ft/db + áfa
+ 30 gr-ig: 35 Ft/db + áfa

www.adoertesito.hu hirdetési tarifái:
A www.adoertesito.hu portál hirdetési felületeinek díja egyedi megállapodás tárgyát képezi.
Kérjük vegye fel a kapcsolatot a Saldo Kiadó munkatársaival.

