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1ekinfo 
Tisza-tó, Hortobágyi Nemzeti Park, Egyek, Tiszafüred  

Ingyenes (non-profit) idõszakos, információs és reklám kiadványa 
 

Megjelenik minden év decemberében:  
 

Egyek (4. sz. Élelmiszerbolt, Vasút u. 2.) + (Vasútállomás, váróterem), 
Hortobágyi Nemzeti Park, Nyugati Fogadóház (33-as út, 45-ös km), 

Egyek-Félhalom (Élelmiszerbolt, Szabadság u. 35.)  
 

BARTEL-REKLÁM LEHETŐSÉG A KIADVÁNYBAN! 
Cégének nem kerül pénzébe, ha reklámoz,  

megállapodás szerint ’fizethet’ szolgáltatásaival vagy termékeivel. 
 

LEHETŐSÉGEK: 
 

1. 1EKINFO – ban megjelenik a hirdetése az egyszerű sorokban, vagy 
2. keretben, vagy 
3. az ingyenes lelőhelyek listájában, így a terjesztési terület is nő és egyben hatékonyabb lesz az 
Ön hirdetése is 
4. a www.andy.tuti.hu internetes oldalon, amit országszerte olvasnak, vagy 
5. rádióban, hangos reklámként (Bács-Kiskun megye, Kunszentmiklós, Puszta Rádió)  
minden hétfőn a Limit c. műsorban 12-14 óra között, amit interneten is országszerte hallgatnak a (www.pusztaradio.hu 
oldalon, élő műsorra kattintva), vagy 
6. 1EKINFO játék (vagy rovat) szpozoráció 
7. decemberben megjelenő komp-, busz- , vonat menetrendben 
8. az Egyeki Fehér Oldalakban (EFO), ami egy helyi kis telefonkönyv (megjelenik évente, igény szerint) 
 

Ön dönt, melyiket szeretné és milyen szöveggel. 
 

Bartel-’fizetés’ módja: Válasszon hirdetési típust: 
(X-szel jelölje be, akár többet is)  

Megjelenés 
száma: 

Ennyi ideig biztosítja 
a bartelezését: Képletes értékhatára: 

Az Ön elérhetőségei: 
Aláírása: 

Képviselő neve: 

Fax: 
Vez.tel.: 

 Soros hirdetés 
 Keretes hirdetés 
 Terjesztési pont-lista 
 Weboldal hirdetés 
 Játék (rovat) szponzor 
 Egyeki Fehér Oldalak 

 1x 
 
 
 
 
 Egyéb ……..x 

 1 hét 
 2 hét 
 3 hét 
 1 hónap 
 2 hónap 
 Egyéb …….. hónap 

 Szolgáltatás 
 Termék 
 0-5.000 Ft 
 5.000-15.000 Ft 
 15.000-30.000 Ft 
 Egyéb ………….Ft 

E-mail: 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
Fax: 06.52.379705 * Tel/sms/mms: 06.30.6890775 * NetSMS: 06.70.3241349 * E-mail: andybp@freemail.hu * www.andy.tuti.hu 
 
Ide írhatja rövid reklámszövegét:  
(a kiadvány/műsor arculatához igazítjuk, változtatjuk) 

Ide írhatja a bartel-’fizetés’ módozatát, elképzelését: 
(megfelelő, pozitív értékelés után felvesszük Önnel a kapcsolatot) 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
Kérjük, küldje vissza ezt az ajánlatot, ha kitöltötte, így ez által a hirdetést igénybe is veszi. 
További egyeztetés faxon, vezetékes telefonon vagy e-mail-ben. 
Ez az ajánlat hitelesnek tekintendő attól az időponttól, ahogy Ön visszaküldte. 
 

Egyéb kérését, kérdését szívesen vesszük, írja meg és faxolja bátran: 06.52.379.705 
 

KÖSZÖNJÜK, hogy megragadta a lehetőséget és figyelmesen elolvasta sorainkat! 
 

Üdvözlettel: Katona ’Ændy’ András fõszerkesztõ-mûsorvezetõ-ügyvezetõ 


