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Saldo kiadóról
A Saldo Kiadó a piac egyik legjelentősebb gazdasági szakkönyv kiadója, kiadványaink felölelik a gazdálkodás, pénzügy,

számvitel, adó, munkaügy, munkajog szinte valamennyi területét. Témáink aktualitását a több ezer szerződött

partnerünk telefonos tanácsadásban feltett kérdései indukálják. Szerzőink a Saldo adószakértői-tanácsadói, a

jogszabályalkotásban közreműködő szaktekintélyek, tankönyveink esetében egyetemi oktatók, gyakorlati

szaktekintélyek. Évente 20-30 új kiadvány látja meg a napvilágot 25-30 ezer példányban, közel 200 kiadvány szerepel

állandó kínálatunkban.

A saldokiado.hu oldalon lévő online könyvesboltot több mint 100 ezer szakember ill. leendő szakmabeli látogatja

évente. Kiadványaink Olvasói elsősorban a számvitel, pénzügyek, munkaügyek területén dolgozó közép- és felsővezetők

valamint a hazai gazdasági felsőoktatásban résztvevő hallgatók.

Hirdetői előnyök:

• jól körül határolható célcsoport

• hitelesség, minőségi kiadványok.



A Saldo Zrt lapja a PERIODIKA immár 31 éve. A

gyakorlati munkában problémát okozó kérdések, az

aktuális jogszabályváltozások értelmezése alkotják a lap

gerincét. Vitathatatlan érdeme a kiadványnak, hogy a

szakmai cikkek mellett a tanácsadói ügyfélszolgálatnál

felmerülő leggyakoribb kérdéseket, a feleletekkel együtt

külön rovatban összegyűjtve ismerteti. 2022-től az eddig

zártkörűen terjesztett kiadványt előfizetéses formában

elérhetővé tettük, így több száz új olvasóhoz jut el az

lapban megjelenő üzenet.



Megjelenés

évente 6+1 alkalommal, páros hónapokban

Célcsoport

25-64 éves, közép vagy felsőfokú végzettségű gazdasági szakember.

Az olvasók 68%-a nő. Partnereink döntően városban lakó, kis- és

középvállalkozásban dolgozó szakemberek (árbevétel 10 milliótól-

50 milliárdig)

Példányszám

A Periodika megjelenik 2.200 példányban. Kérdőíves megkeresés

szerint 1 lapszámot 3,5 olvasó olvas, így 7.350 könyveléssel

foglalkozó, pénzügyért felelős vezetőnek és munkatársnak segíti

napi munkáját.



Periodika hirdetési listaárak
HIRDETÉSI 

FELÜLET
Tükör méret (mm) Kifutó méret (mm) NETTÓ ÁR (Ft) ff

NETTÓ ÁR (Ft) 
(színes)

B/4 - 1/1 oldal 205 x 290 + 5-5 mm 200.000 Ft

B/3 - 1/1 oldal 205 x 290 + 5-5 mm 175.000 Ft

1/1 oldal 180 x 254 150.000 Ft

½ oldal 180 x 125 vagy 87 x 254 120.000 Ft

¼ oldal 180 x 60 vagy 87 x 125 90.000 Ft

A kiadvány évente 6 + 1 alkalommal jelenik meg. Évi három, minimum 1 oldal hirdetés megrendelése esetén 20% mennyiségi kedvezményt biztosítunk.

Éves szerződés esetén a számított kedvezmény már az első hirdetés megjelenésétől érvényesíthető. 



Periodika megjelenési időpontok
Lapszám Anyagleadási határidő Megjelenés

01/22 2022. 02. 14. 2022. 02. 21.

02/22 2022. 04. 12. 2022. 04. 21.

03/22 2021. 06. 14. 2022. 06. 21.

04/22 2021. 08. 15. 2022. 08. 22.

05/22 2021. 10. 14. 2022. 10. 21.

06/22 2021. 12. 12. 2022. 12. 19.



Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

1135 Budapest Mór utca 2-4.

06-20-444-1144

sales@saldo.hu 

Csomagigény esetén egyedi árajánlatot készítünk.

Várjuk érdeklődésüket!


