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Miért hirdessen nálunk?
• Nagy eléréssel rendelkező helyi média vagyunk a régióban –

közel 300 ezer potenciális televízió néző (Vodafone, 
Telekom, Oláh és társa)

• A szikszo.hu oldalon 0-24 élő közvetítés
• Közösségi médián is elérhetőek vagyunk - Facebook (6200 

követő), Youtube, Instagram
• A tv hirdetéssel online hirdetési felületet is vásárol 
• Helyi hírek, helyi lakosoknak



Vételkörzet
Abaújlak, Alsódobsza, Alsóvadász, Alsózsolca, Arnót, Aszaló, Baktakék,
Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász, Felsőzsolcza,
Gadna, Gesztely, Golop, Halmaj, Hernádbűd, Hernádkak, Hernádkak,
Hernádkércs, Hernádnémeti, Hernádszentandrás, Homrogd, Ináncs,
Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Legyesbénye, Léh, Megyaszó, Mezőzombor,
Miskolc, Monaj, Monok, Nagykinizs, Onga, Pere, Pereces, Prügy,
Sajóbábony, Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajópálfala, Sajósenye,
Sajóvámos, Selyeb, Sóstófalva, Szentistvánbaksa, Szikszó,
Szirmabesenyő, Taktabáj, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszatardos,
Újcsanálos.



Ajánlatunk Vállalkozásoknak
csomagok (műsorok és együttműködők)

megjelenés 
(1 hónapon 
belül)

spotmennyisé
g összesen megjelenés  ára (+áfa)

Kombinált csomag híradóban és a magazinműsorokban a lefedettségi körben 
teljesen (social media felületen, képújságban) egyedi

Híradó csomag 1 hónapra híradóban a lefedettségi körben teljesen (social media 
felületen, képújságban) 1 hónap 4 100.000

Magazin - egyedi megjelenés magazinműsorokban a lefedettségi körben teljesen (social 
media felületen, képújságban) alkalom 1 40.000

Magazin támogatása termékelhelyezés + támogatói megjelenítés alkalom 20.000

Képújság csomag 2 ( max 2 hét) megjelenés képújságban, hírdetés  +1 video (5-10 mp) 
poszt social media felületen max 2 hét 4 50.000

Képújság csomag 1 (max 2 hét) megjelenés képújságban, hírdetés -plakát poszt social 
media felületen max 2 hét 3 35.000

Egyedi képújság megjelenés (max 1 hét) megjelenés képújságban, hírdetés -plakát poszt social 
media felületen max 1 hét 1 15.000



Általános tudnivalók
• Az ajánlat lényeges feltételeitől eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni
• Az ajánlatban foglaltak tekintetében az egyéb feltételek a www.szikszo.hu/sixo-tv találhatóak
• Az ajánlatban szereplő árak az ÁFA-t és a gyártási költségeket nem tartalmazzák
• A Sixo Tv a műsorok és az ajánlatban foglalt kereskedelmi közlemények nézettségéért

semmilyen felelősséget, illetve erre vonatkozóan semmilyen kötelezettséget nem vállal
• Az ajánlat kizárólag termék kategória exkluzivitást tartalmaz, műsoronként több támogató is

lehetséges
• A Sixo Tv fenntartja a jogot, hogy az ajánlattételt követően, indokolt esetben megtagadja a

szerződéskötést.

http://www.szikszo.hu/sixo-tv


Elérhetőség
www.szikszo.hu/sixo-tv

E-mail: sixotv@szikszo.hu

Juhász Annamária
Média manager

http://www.szikszo.hu/sixo-tv
mailto:sixotv@szikszo.hu
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