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TÁMOGATÓI CSOMAGOK 

„PÁRTOLÓ” – 30.000,-Ft-ig 

max. 1/3 nyomtatott felület 
„Támogatóink” menüpont alatt megjelenő banner (1 hónapig elérhető) 

„TÁMOGATÓ” – 30.001,-Ft – 50.000,-Ft 

max. 1/2 nyomtatott felület 
„Támogatóink” menüpont alatt megjelenő banner (3 hónapig elérhető), vagy 
főoldalon, „támogatóink” sávban megjelenő banner (1 hónapig elérhető) 

„KIEMELT TÁMOGATÓ” – 50.001,-Ft – 100.000,-Ft 

max. 1/1 nyomtatott felület 
főoldalon, „támogatóink” sávban megjelenő banner (3 hónapig elérhető) 

„FŐTÁMOGATÓ” – 100.001,-Ft felett 

max. 1/1 nyomtatott felület 
főoldalon, „támogatóink” sávban megjelenő banner (6 hónapig elérhető) 
hírlevelekben logó elhelyezése 

 
ANYAGLEADÁS: 
 

NYOMTATOTT 

 minden oldalon +5 mm kifutóval, vágójelekkel 

 min. 300 dpi CMYK (színes), min. 150 dpi grayscale (fekete-fehér) felbontásban 

 tömörítetlen TIF fájlformátumban 
 
INTERNETES 

 max. 200 px szélesség 

 72 dpi felbontás 

 RGB színfelbontás 

 JPG vagy GIF fájlformátum 

 internetes hivakozás (link) megadása 
 

A kitöltött igénylő lapokat és megjelenítendő anyagokat az iskola@wardmaria.hu címre várjuk. 
 

Leadási határidő 
NYOMTATOTT: 2013. június 30-ig 

INTERNETES: folyamatos 
 

SZÜLŐK ÉS ÖREGDIÁKOK ÁLTAL IGÉNYELT MEGJELENÉSEK ESETÉN 
KÉRJÜK ENNEK KÜLÖN FELTÜNTETÉSÉT! 

  

mailto:iskola@wardmaria.hu


INTERNETES 
 

Főoldalon: 
hirdetés betöltése kb. 30.000/hónap 
kattintás kb. 300/hónap 
 

 

 

Támogatóink menüpont: 
oldalbetöltés kb. 250/hónap 
kattintás kb. 30-50/hónap 
 

 
 

 
 
 

NYOMTATOTT 
 

 

1/1 

méret: 
146x210 mm 

 

1/3 álló 

méret: 
73x140 mm 

 

1/2 

méret: 
146x105 mm 

 

1/3 fekvő 

méret: 
146x70 mm 

 
Megjelenik évente 600-650 példányban. 

Terjedelem: tartalom szerint változó (kb. 60-80 oldal) 
Méret: 146x210 mm 

Célközönség: az iskola közössége (szülők, diákok, tanárok és családjaik). 
  



Igénylő lap 
 

A kitöltött igénylő lapot a megjelenítendő anyaggal együtt az iskola@wardmaria.hu címre kérjük visszaküldeni. 
 
Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium 
1056 Budapest, Molnár u. 4. 
+36 1 797 77 92; +36 1 797 92 91 
www.wardmaria.hu 

Kapcsolattartó: Kalmanovits Zoltán 
Kapcsolattartó mobil: +36 30 213 1227 
Kapcsolattartó e-mail: kalmanovits.zoltan@wardmaria.hu 

 
A támogató adatai 
Megjelenés helye: TÁMOGATÓI CSOMAG 
Megjelenés időtartama: 2013-2014. tanév 
Megjelenési forma:  

PÁRTOLÓ  

TÁMOGATÓ  

KIEMELT TÁMOGATÓ  

FŐTÁMOGATÓ  

Jogosultsági státusz (Szülő/Öregdiák/Egyéb): .................................................................................................................................  

A támogató adatai 

A támogató neve: ..............................................................................................................................................................................  

Adószáma: ........................................................................................................................................................................................  

Bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................................................................  

Postázási név (ha eltérő): .................................................................................................................................................................  

Postázási cím (ha eltérő): .................................................................................................................................................................  

A kapcsolattartó adatai 

Kapcsolattartó neve: .........................................................................................................................................................................  

Telefon: .............................................................................................................................................................................................  

E-mail: ..............................................................................................................................................................................................  

Igénylés dátuma: ..............................................................................................................................................................................  

 

 

 

 ……………………………………………. 

 Igénylő aláírása 
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