
hirdetőCEGLÉDI

INGYENES REKLÁMKIADVÁNY  2012/3.

Hirdetési áraink

Szekerka János
06-70-607-4444

Hirdetésfelvétel:
1/1 oldal .............69 800 Ft
1/2 oldal .............39 800 Ft
1/4 oldal ............. 24 800 Ft
1/8 oldal ............. 14 800 Ft
1/16 oldal ..............8 800 Ft
1/32 oldal .............. 5 400 Ft

Megjelenik 15 000 példányban
Cegléd összes címhelyén  

a Magyar Posta terjesztésében.
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Cegléd, 
Kossuth F. u. 8. 

(Gyarmati udvar)
Nyitva H-P: 8-17, 

Szo: 8-12, V: zárva, 
Tel.: 53/500-265A szépségápolás szakértője

Florance
Fodrászkellék szaküzlet

Vásároljon akár 30% kedvezménnyel

1500 Ft-ért
1 db Berrywell  Nyugtató vagy  

Hajsimító 200 ml-es Hajtápláló  
Balzsamot, és a következő vásárláskor 

az 1000 ml-es balzsamot elviheti

2990 Ft-ért

Professzionális minőségű 
dauervíz készlet 1990 Ft

3060 Ft helyett

otthoni használatra

Legyen Ön is törzsvásárlónk!

körömápolók 
rendkívüli kedvezménnyel 

300 Ft/db!
alaplakk, magasfényű fedő-
lakk, kalciumos körömerősítő,  
körömnövesztő 
gél stb.

Ára: 45.000 Ft (részletfizetés, egyéb kedvezmények)    
  Telefon: 06-30/ 302-1487   (nyilv. szám: 0111-2011)

Munkavállalásra is alkalmas 
3 nyelvű (Angol, német, magyar. 

Külföldi munkalehetőség)  
oklevelet adó 

MASSZŐR- 
TANFOLYAM indul 
Cegléden 2012. április 29-én. 

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

Elfekvő raktárkészletből 2 mm vastag 
homogén pvc-padlók és linóleumok  
svéd TARKETT és DLW német burkolatok  
gyári tekercsben  
a nagykerár 50%-ért  
eladók.        Kb. 1000 m2.

burkolók, kivitelezők figyelem!

Tel.: 06-30/467-7216

Áron alul eladó 
Tabajdon a Váli-völgyben, festői környezetben, 

Budapesttől 35 km-re, kb. 20 nm-es 
sóskúti terméskőből épült présház, 

alatta terméskőből kirakott 10 nm-es borospincé-
vel, kb. 0,25 hektár termőfölddel 1,5 millió Ft-ért.

Tel.: 06-30/467-7216

Zálogjegyet és aranyat 
veszek magas áron! 

06-30/587-8697
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Akciós árak április 10-től 21-ig

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet utalványt is  

elfogadunk

Csirkecomb

Ft/kg

590,-Pulyka 
alsócomb

Ft/kg

399,-

Első 
csülök

Ft/kg

399,-

Egész csirke

Ft/kg

570,-

Sertészsír
1 kg

Ft/kg

490,- Csípős  
szalámi

Ft/kg

1590,-

Kacsa
gyf.

Ft/kg

590,-Tengeri 
halfilé

Ft/kg

890,-

Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

990,-

Juhbeles  
virsli

Ft/kg

890,- Sertés 
lapocka

Ft/kg

960,-

Sertés 
tepertő

Ft/kg

1100,-Sertés 
darálthús

Ft/kg

790,-Pulykamell-
filé

Ft/kg

1290,-

Grillkaraj

Ft/kg

1350,-Tokaszalonna

Ft/kg

399,-

HÚS VÁSÁR
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INGYENES REKLÁMKIADVÁNY   Érvényes: 2011. október 1-jétől visszavonásig.

   Terjesztési és műszaki adatok

Példányszám: 15 000 db, Cegléd város valamennyi lakossági és közületi címhelyére.
Terjesztés: Terjeszti a Magyar Posta. A terjesztés rendszeresen ellenőrizve, kérésre 
terjesztés-ellenőrzési jegyzőkönyvet küldünk.
Vágott méret: 210x297 mm • Szedéstükör: 196x276 mm.
Papírminőség: 130 g-os fényes műnyomó • Terjedelem: mindig 4 oldal.
Anyagleadás: E-mailben vagy adathordozón elküldve a szerkesztőség címére
300 dpi felbontással JPG, TIFF, EPS, PDF formátumokban.
A hirdetések leadási időpontja: a megjelenés előtti hét szerdáján.

  Hirdetési méretek és árak

1/1 oldal:  196 mm x 276 mm 172 800 Ft helyett*: 69 800 Ft
1/2 oldal fekvő: 196 mm x 136 mm 86 400 Ft helyett*: 39 800 Ft
1/2 oldal álló:  96 mm x 276 mm 86 400 Ft helyett*: 39 800 Ft
1/4 oldal fekvő:  196 mm x 66 mm  43 200 Ft helyett*: 24 800 Ft
1/4 oldal álló:  96 mm x 136 mm  43 200 Ft helyett*: 24 800 Ft
1/8 oldal:  96 mm x 66 mm 21 600 Ft helyett*: 14 800 Ft
1/16 oldal:  46 mm x 66 mm 10 800 Ft helyett*: 8 800 Ft
1/32 oldal:  46 mm x 31 mm  5 400 Ft
*Az 1/32 méretű hirdetés árához képest, arányaiban.

A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák!
Felárak: címlap (B1): 100%, hátsó oldal (B4): 50%
Kedvezmény: 6 alkalom megjelenése esetén további 10% kedvezmény!

  Még többet adunk!

• Igény esetén a kiadó ingyenesen és magas színvonalon elkészíti hirdetést!
• A hirdetése ingyenesen felkerül az internetre is! Vállalkozásának legfontosabb 
adatai mellett a hirdetés bekerül a Regiolapok.hu domainnév alatt lévő regionális 
információs portál szaknévsorába fél évre nettó 2900 Ft helyett most ingyen! Emel-
lett ugyanerről az oldalról a teljes kiadvány is letölthető pdf formátumban.
• Amennyiben a kiadó egyéb kiadványaiban is hirdet, a feltűntetett árakból további 
kedvezményekben részesülhet. Egyedi ajánlatért hívja hirdetésszervezőnket!

Hirdetésfelvétel: 06-70-607-4444

hirdetőCEGLÉDI

INGYENES REKLÁMKIADVÁNY   Érvényes: 2011. október 1-jétől visszavonásig.

Megnyitottuk új szaküzletünket Monorierdőn!
(a 4-es főút 43-as kilométerénél.)

VagyonVédelem

munkaVédelem

web: kameraszett.hu
tel.: +36/70-314-4854

e-mail: info@kameraszett.hu
cím: 2213 Monorierdő, Barátság utca 12.

kamera- és riasztórendszerek teljes körű 

telepítését, üzemeltetését is vállaljuk!

Vagyonvédelmi termékeink:
-  több, mint 40 féle biztonsági kamera tekinthető meg  

működés közben
- az ország egyik legnagyobb vagyonvédelmi webáruháza!
      Kameraszett.hu
- éjjellátó kamerák
- előre összeállított kamera szettek

             ...mert a biztonság nem luxus!

Munkavédelmi termékeink:
- közel száz munkavédelmi termék az üzletben
- munkaruházat
- védőfelszerelések
- munkavédelmi webáruházunk jelenleg fejlesztés alatt áll
- több ezer munkavédelmi eszköz rendelhető
-  a megrendelt munkavédelmi termékek 24 órán 

belül átvehetőek szaküzletünkben

A hirdetés 

felmutatója 

10% kedvez-

ményt kap!

 Hol helyezhetem el biztonságban a 
megtakarításaimat?
 Hol kaphatok forrást vállalkozásom 

fejlesztéséhez?
 Hol segítenek lakásom felújításának 

finanszírozásában?
 Hol vezethetem a számlámat alacsony havidíj 

mellett?
 Hol tudok egyszerűen és gyorsan biztosítást kötni?

Válassza a PÁTRIA Takarékszövetkezetet,  
Magyarország legnagyobb  fiókhálózatával 
rendelkező, 100% hazai tulajdonban lévő 
hitelintézetét!

www.patriatakarek.hu

itthon vagyunk, 
értéket teremtünk

Cegléd, Eötvös tér 6. 
Telefon: 06-53/506-110

Budapesten a Szent István 
körúton a Nyugati térnél 

30m2-es 
üzlethelyISég  

60 000 Ft+rezsiért  

BérBeadó. 
tel.: 06-30/467-7216

Akár szegmentálva is  
a következők szerint:
• Terület, utca
• Háztípusok, üdülőövezet
• Közterületek
• Közintézmények
• Nyugdíjasok

További információ:
Posta Lapterjesztő Kft.

Tel.: 06-70-565-4445
info@postalapterjeszto.hu 

Szórólapok 
terjesztése 
garanciával!
Már 2,8 Ft-tól!
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Önkiszolgáló étterem

Tel.: 06-29-413-602, 
06-20-3738-997

Nyitva tartás: H–Szo: 11–22, 
 V: 11–19

Monor, Ceglédi út 66.
(A 4-es főút 37. kilométerénél)

Csülök & Csülök

Chèque déjeuner,  
Ticket Restaurant  
Sodexho és  
Erzsébet utalványt  
elfogadunk.

Korlátlan 
ételfogyasztás  
minden nap!
Gyerekeknek
3 éves korig ingyenes
3–5 éves korig 500 Ft

Napi menü elvitelre 
490 Ft-ért 

+ 100 Ft doboz, vagy hozott 
ételhordóban. Hétfőtől pénteken 15 óráig.


