
FFoonnttooss  vvoolltt,, hogy minôséget képviseljen.
FFoonnttooss  vvoolltt,, hogy tetszetôs legyen, az Olvasó szí-
vesen vegye kezébe. 
FFoonnttooss  vvoolltt,, hogy olvasható legyen (betûtípus, be-
tûméret).
FFoonnttooss  vvoolltt,, hogy mind tipográfiailag, mind nyelv-
tanilag igényes legyen.
FFoonnttooss  vvoolltt,, hogy sokak számára érdekes cikkek
jelenjenek meg.
FFoonnttooss  vvoolltt,, hogy minél többekhez jusson el.
FFoonnttooss  vvoolltt,, hogy politikamentes legyen.
FFoonnttooss  vvoolltt,, hogy jó példát mutatva irányt adjon
az összefogásra.
FFoonnttooss  vvoolltt,, hogy hosszú távon mûködô- és fejlô-
désképes legyen.

2007 januárjában egyik szerzôdésemet váratla-
nul felmondták, így ezt a szabad kapacitást ki-
használva adtam ki az IdôUtazó havilapot. Az el-
sô „próbaszám” márciusra megszületett. Akkor
még pár ezres példányszámban és fekete-fehér ol-
dalak is voltak benne... 

Már az elsô szám visszhangot vert! Gratuláltak,
kritizáltak, ezekbôl a hozzászólásokból építgettem
tovább az IdôUtazót. 

AAzz  IIddôôUUttaazzóó  rróólluunnkk  sszzóóll!! E téma szinte mindenkit
érdekel. Beléptünk az EU-ba, és ettôl kezdve aa  kköö--
zzööss  kkeezzddeemméénnyyeezzéésseekkéé  aa  jjöövvôô.. A térségben mûkö-
dik három olyan egyesülés, amely azért dolgozik,
hogy jelenünk fenntartható maradjon és jövônket a
lehetô legoptimálisabban tudjuk egyengetni:

A KÖTET utódjaként mûködô Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás
A PIFKE – Pilisi Foglalkoztatásért Közhasznú
Egyesület
A PVA – Pilis Vidéke Akciócsoport

E témák mellett mmeeggjjeelleenntteetteekk  kköözzéérrddeekkûû  iinn--
ffoorrmmáácciióókkaatt,,  vvaaggyy  eeggyysszzeerrûûeenn  ccssaakk  éérrddeekkeessee--
kkeett,, természetesen azért, hogy minél többen ol-
vassák, mindenki találjon benne magának megfe-
lelôt.

„Gratulálok! Végre nem csak negatívumokat és
áskálódásokat olvashatunk, hanem pozitív,
elégedett hangulatú cikkeket!”
„B... meg, ha ezt én tudom elôbb, a címoldal-
ra kerül! Hogy csináltad?” – A legolvasottabb
bulvárújság egyik újságírója mondta Jászai Joli
nénivel (a kiváló színmûvésznôvel) készült in-
terjúmra, miután a 100. születésnapról ott is
jelent meg cikk. A család egyöntetû véleménye
szintén az, hogy a legjobb írás volt a számos
média közül.
„Az elsô dolgom megkeresni a Pilis Vidéke Ak-
ciócsoport cikkeit! Érdekesek és tanulságo-
sak!”
„Nagyon jó, hogy a Pilisvörösvári Szakrendelô
rendelési ideje megjelent! Telefonon megkér-
dezni mindig olyan nehézkes volt. Azóta ki van
téve a falra a munkahelyemen.”
„A múltkor nem tudtam aludni és elolvastam
az újságot. Végig. Egész jó!”
„Nagyon rosszul indult a napom! Lefotóztak
gyorshajtásért, pedig tegnap olvastam, hogy trafi
lesz!”
„A Trafi infók nem pontosak!” Persze, a terve-
zett trafikat tudjuk elôre, ettôl több okból is le-
het eltérés. De azért érdemes figyelni!
Kritika is ér! Leggyakrabban: „Tele van hirdeté-
sekkel, már inkább hasonlít egy hirdetési lap-
hoz, mint IdôUtazóhoz!”

Igen, igen... Hirdetések a kezdetektôl jelen vannak
az IdôUtazóban és maradnak is, hiszen ezek bevé-
teleibôl biztosítom a lap rendszeres megjelenését.
DDee  vvaallaammii  nnaaggyyoonn  ffoonnttoossaatt  mmiinnddiigg  bbeettaarrttookk:: A hir-
detési felület nem lépi át a teljes kiadvány 50%-
át! Nem szeretnék hirdetési újságot, hiszen eezzzzeell
aa  llaappssttrruukkttúúrráávvaall  oollvvaassssáákk  aa  lleeggttööbbbbeenn  ééss  eezz  jjóó  aa
kkiissttéérrssééggnneekk  ééss  jjóó  aa  hhiirrddeettôônneekk..

A 2007. évtôl már néhány nagy cég is megjelent
a lapban. KKoommmmuunniikkáállnnii  kkeellll  aa  llaakkoossssáággggaall,,  mmeegg--
iissmmeerrtteettnnii  mmuunnkkáájjuukkaatt,,  lleehheettôôssééggeeiikkeett  ééss  eerrrree
oollyyaann  mmééddiiáátt  kkeellll  ttaalláállnnii,,  aammeellyyiikk  ttéémmáájjaa,,  ppééllddáánnyy--
sszzáámmaa  ééss  tteerrjjeesszzttéésséénneekk  mmóóddjjaa  aallaappjjáánn  aa lleeggmmeegg--
ffeelleellôôbbbb,,  mmeeggjjeelleennéésséétt  tteekkiinnttvvee  ppeeddiigg  iiggéénnyyeess..

AA  llaapp  ccééllccssooppoorrttjjaa::  Akik érdeklôdéssel figyelik ál-
landóan változó világunkat, és idôt szakítanak kí-
váncsiságuk kielégítésére, tudást, információt
gyûjtenek, mivel szeretnének nagyobb rálátással
bírni életünkre. Szeretnének véleményükkel, ötle-
teikkel, munkájukkal hozzájárulni életterük jobbá
tételéhez, azok szívesen veszik kezükbe a lapot. 

ÉÉss  ––  sszzeerreennccsséérree  ––  mmii  vvaaggyyuunnkk  ttööbbbbeenn!!  

TTéénnyy,, hogy az IdôUtazó havilapot – mért eredmé-
nyek és visszajelzések alapján – 15 éves kortól la-
pozzák, a 35 év felettiek pedig érdeklôdéssel fi-
gyelik. Az ország határain túl élôk, korábban a kör-
nyékrôl kitelepültek – korra való tekintet nélkül –
betûrôl betûre végigolvassák! Nyilván ez nem csak
kor függvénye. Meghatározó az érdeklôdési kör. AAzz
IIddôôUUttaazzóó  oollvvaassoottttssáággaa  2200  eezzeerr  ffôô  ffööllöötttt  vvaann..

MMaa  aazz  IIddôôUUttaazzóó  mmeeggjjeelleenniikk  aa  PPiilliissii  KKiissttéérrsséégg  66  ttee--
lleeppüülléésséénn.. (Pilisjászfalu, Piliscsaba, Pilisszent-
iván, Solymár és Tinnye – „„ppoossttaallááddááss””  tteerrjjeesszzttééss--
sseell,, Pilisvörösváron pedig több helyen elhelyezve,
fôleg az orvosi rendelôben, valamint egy-egy utcá-
ja megszórva).

IInnggyyeenneesseenn,,  hhaavvoonnttaa,,  88000000  ppééllddáánnyybbaann  (és ez
ténylegesen 8000 példány, nemcsak rá van írva!
Gyôzôdjön meg róla!), iiggéénnyyeess  kkiivviitteellbbeenn  (szak-
emberek bevonásával, 110 gr-os mûnyomó pa-
píron).

OOllvvaasshhaattóó  mmáárr  aazz  iinntteerrnneetteenn  (hirdetésekkel együtt –
ebben is egyediek vagyunk!): www.idoutazo.com.

2007 2008 2009

8000

5000

3000

3 31 14 425 56 67 78 89 910 1011 1112 12

pé
ld

án
ys

zá
m

 (d
b)

idô (hónap)

IdôUtazó
On-line

Médiaajánlat
AAzz  IIddôôUUttaazzóó  hhaavviillaapp  mmáárr  eeggyy  rrééggii  áálloomm..  VVaallaammii  eeggyyeeddüülliitt  aakkaarrttaamm,,  vvaallaammii  oollyyaatt,,  aammii  mméégg  nniinnccss,,  aammii
hhaasszznnáárraa  vvaann  ssookkaakknnaakk..  MMeeggvvaallóóssuulltt!!  AA  ttéémmaa  iizzggaattootttt  eellôôsszzöörr::  kkiissttéérrsséégg..  22000055--bbeenn  kkéésszzüülltt  eell  aa  llaapp
pprroottoottííppuussaa,,  kkiittaalláállttuukk  aa  ccíímmeett,,  mmaajjdd  mmeeggtteerrvveezzttüükk  aa  ssttrruukkttúúrráájjáátt,,  aa  bbeettûûttííppuusstt,,  aa  cciikkkkccíímmeekkeett,,  aa
ccíímmoollddaalltt,,  aa  mmeeggjjeelleennééss  iiddeejjéétt..  TTeerrmméésszzeetteesseenn  eezzeekk  mmiinndd  ttuuddaattooss  ddöönnttéésseekk  vvoollttaakk,,  ffiiggyyeelleemmbbee  vvéévvee  aa
ssttaattiisszzttiikkáákkaatt,,  oollvvaassóóii  sszzookkáássookkaatt  ééss  iiggéénnyyeekkeett..
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Kedvezmények: 
– rendszeres hirdetés esetén három lekötött hónap után a 4. hónapban 25%, 
– fél éves lekötés esetén a 7. hónapban 50%, 
– éves lekötés esetén egy ingyenes hirdetés, 
– dupla oldalas hirdetés megrendelésekor 10% minden megjelenésnél.
– Amennyiben Ön elôre kifizeti az egész évben megjelentetni kívánt hirdetési díjait – akkor is, ha

az kevesebb mint 12 alkalom –, úgy megilletik a rendszeres megjelenés kedvezményei.

Az újság megjelenik havonta, minden hónap második felében, 8000 példányban, ingyenesen,
Piliscsabán, Pilisjászfalun, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron, Solymáron és Tinnyén.

„... ha jól megy az üzlet,
kell reklámozni, ha nem megy muszáj...”

(John Denny)

Hirdetésfelvétel:
Stark Marian, 
06-20/367-9276
E-mail: idoutazo@idoutazo.com 
www.idoutazo.com

KKeerreetteess  hhiirrddeettéésseekk MMéérreett NNeettttóó  áárr
1 egység 44 x 29 mm 5 500 Ft

2 egység 92 x 29 mm 10 000 Ft
44 x 63 mm

3 egység 140 x 29 mm 14 500 Ft
44 x 97 mm 

4 egység 92 x 63 mm 17 600 Ft
44 x 131 mm 

188 x 29 mm

5 egység 44 x 165,5 mm 22 000 Ft

6 egység 140 x 63 mm 26 400 Ft
92 x 97 mm 
44 x 200 mm

7 egység 44 x 234 mm 28 600 Ft

8 egység 44 x 268 mm 30 800 Ft
188 x 63 mm 
92 x 131 mm

9 egység 140 x 97 mm 35 200 Ft

10 egység 92 x 165 mm 37 400 Ft

12 egység 92 x 200 mm 41 800 Ft
188 x 97 mm 
140 x 131 mm

14 egység 92 x 234 mm 46 200 Ft

15 egység 140 x 165,5 mm 48 400 Ft

16 egység 92 x 268 mm 50 600 Ft
188 x 131 mm 

18 egység 140 x 200 mm 55 000 Ft

20 egység 188 x 165 mm 59 400 Ft

21 egység 140 x 234 mm 63 800 Ft

24 egység 188 x 200 mm 74 800 Ft

28 egység 188 x 234 mm 83 600 Ft

32 egység 188 x 268 mm 92 400 Ft

Az árak az áfa-t nem tartalmazzák.
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