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Az Új Diéta
A táplálkozástudomány és dietetika terén felsőfokú végzettségű
szakemberek (dietetikusok, okleveles táplálkozástudományi
szakemberek), főiskolás és egyetemista hallgatók szakmai
folyóirata, amely 1992 óta folyamatosan megjelenik a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége gondozásában.

Miért érdemes az Új Diétában hirdetni?
1000+ példányban jelenik meg, évente
4 lapszámmal.
Célunk a gyakorló dietetikusok
ismereteinek frissítése, bővítése.
Hallgatók számára a tapasztalatok
átadása, publikációs lehetőség teremtése.
A dietetikusok táplálkozási kérdésekben a
leginkább elismert véleményvezérek,
fontos, hogy értesüljenek az új
termékekről, szolgáltatásokról,
kezdeményezésekről.

Hirdetési méretek és díjak

A hirdetéseket kizárólag digitális formában tudjuk fogadni. Ezeket nyomdai pdf,
vagy .tif formátumban, legalább 300 dpi felbontásban, cymk módban,
mérethelyesen kérjük elküldeni az mdosz@mdosz.hu email címre.

PR cikkek elhelyezése és díja

Cikként csak abban az esetben tudjuk elfogadni a PR anyagokat, ha
átmennek azokon a lektorálási folyamatokon, amelyeken minden más a
lapba kerülő cikk is keresztül megy.
A Megrendelő elfogadja, hogy a cikket szakmai lektor és korrektor is
átnézi. A stiliárisan és nyelvhelyesség szerint javított változatot a lap
szerkesztősége tördelés előtt jóváhagyásra visszaküldi a
Megrendelőnek.
A javítás nélkül, szó szerint megjelentetni kívánt írásokat tördelve
kérjük leadni a hirdetéseknél szereplő technikai paramétereknek
megfelelően. A Kiadó fenntartja a jogot ezen tartalmak szakmai
jóváhagyására vonatkozóan is.
A PR cikkek leadási határideje a cikkekével megegyezik. A szerzők
adatait (név, email cím, munkahely, beosztás) kérjük megadni.
1 oldal PR cikk karakterszáma 5400, szóközökkel együtt. Amennyiben
a cikk ennél rövidebb, nyomdai minőségű kép csatolását is kérjük, kép
formátumban.

Kedvezmények
Két hirdetés együttes megrendelése esetén 5, három hirdetés
esetén 10 , négy, vagy annál több hirdetési felület együttes
lekötése esetén 15 százalék kedvezmény t adunk a listaárakból,
függetlenül attól, hogy azok hány lapszámban jelennek meg.

Technikai paraméterek
vágott méret: 210x297 mm (szélesség x hosszúság)
tükörméret: 180x260 mm (szélesség x hosszúság)
kifutó méret: szélesség és magasság (alsó és felső) +3mm=
213x300 mm
papír: 90 g-os fényes műnyomó, a színes oldalak esetén 110 g
terjedelem: 32 oldal + borító
a színes belívek az újság közepén találhatók
nyomás: íves ofszet
raszter: 60

Anyagleadási határidő
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