
 

 Tisztelt leendő Partnereink és Hirdetőink! 
 

Fedett műfüves labdarúgópályánkon hirdetési lehetőséget szeretnénk biztosítani megrendelőink számára 

A látogatóink összetétele korosztályok szerint: 

 Zömében 25-45 éves korosztály a 18-22 óra között és hétvégenként egész nap, 

 Óvodások és kísérőik, hétköznapokon délelőttönként, 

 7-13 éves korosztály, és kísérőik, szüleik naponta 18 óráig, és hétvégenként, 

A látogatóink összetétele célcsoportok szerint: 

 Baráti társaságok Tárnokról és a közeli településekről (Érd, Diósd, 

Százhalombatta, Sóskút, Pusztazámor, Biatorbágy, Martonvásár, Budapest 

és környékéről, stb.) 

 Tárnoki – és közeli településbeli labdarúgó csapatok (Felnőtt, ifjúsági, 

serdülő, öregfiúk) 

 Utánpótlás nevelés (Bolha Foci Tanoda, Tárnok KSK, Érd, Diósd, 

Százhalombatta) 

 Vállalati, vállalkozói csapatok, csoportok 

Heti rendszeres látogatóinkon (350-400 fő) felüli látogatóink az egyedi 

rendezvényeken:  

 Egy napos bajnokságok alkalmanként 12…16 csapat + nézők – kb 150-200 fő 

 ”Hétfői bajnokság” – minden hétfőn, 8-12 csapat + nézők – kb. 120-150 fő 

 Utánpótlás nevelés csapatoknak bajnokság (U7-U13), alkalmanként 4-6 csapat, szülőkkel, nagyszülőkkel – kb 

80-100 fő 

Fenti feltételek mellett kínáljunk megrendelőink számára a lap alján látható elrendezés szerinti reklámfelületeket. 

Egy-egy reklámfelület 260 (240)*150cm, illetve 520(480)x150cm méretű, bármilyen színű alapon elhelyezett 

feliratokkal, emblémákkal ellátva, melyet egységáron kínálunk egy éves bérleti időre. 

A bérleti díj tartalmazza a reklámtábla (molino) felszerelését, és egy évig történő 

kihelyezését a „Tárnoki Katlan”-ban. A bérleti díj nem tartalmazza a reklámtábla 

elkészítését. A reklámtábla elkészítésére javasoljuk az általunk preferált céget (lásd 

alul – Repro-Art Kft.), de természetesen elfogadjuk azt is, amennyiben Önök 

készíttetik el a reklámfelületet saját megszokott beszállítójával. 

Fentieken kívül a honlapunkon, a „Partnereink” oldalon, díjmentesen megjelenítjük 

a bérleti időtartam alatt megrendelőink hirdetését. (Honlapunk látogatottsági 

statisztikája megtekinthető a web főoldalunkon a HU-Best-Top képre kattintva. – 

Havi oldalletöltés átlagosan 3-5.000. 

A reklámtábla a bérleti idő lejárta után Megrendelőinknek átadásra kerül, illetve ha 

elégedettek reklámtevékenységünkkel, kérésükre, újabb időszakra kihelyezzük 

táblájukat. 
 

Hirdetési tarifák: 

Reklámtábla elhelyezés Éves bérleti díja: 

 Éves bérleti díj (260 (240)x150cm) 80.000 Ft+ÁFA/év 

 Éves bérleti díj (520(480)x150cm) 140.000 Ft+ÁFA/év 

(Kérés esetén, évi két részletben is fizethető) 

Reklámtábla egyszeri elkészítése (Repro-Art áraival): 

 260(240)x150cm méretű RAL 7035 színű ponyva reklám,  

Speciális nagyfelbontású nyomtatással(4 szín color): 35.000 Ft+ÁFA 

 520(480)x150cm méretű RAL 7035 színű ponyva reklám,  

Speciális nagyfelbontású nyomtatással (4 szín color): 70.000 Ft+ÁFA 

 Embléma tervezés, szerkesztés a reklámtáblára (amennyiben nincs) 6.000 Ft+ÁFA 

A reklámtábláinkat a Repro-Art készíti. (Tel. 06-309-624-073, fax: 23/371-717, e-mail: info@art-culat.hu) 
 

Várjuk szíves érdeklődésüket, illetve megrendelésüket: 

 

Rendelésfelvétel:  e-mail: szabotomi@katlan.hu, Web: www.katlan.hu  

mobil: +36 20 9666 825 (Szabó Tamás) 
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