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Hirdetési megjelenés a Saldo Kiadó

gondozásában megjelenő Periodika szaklapban és különszámaiban



A Saldo Kiadóról

A Saldo Kiadó a piac egyik legjelentősebb gazdasági szakkönyv kiadója.

Kiadványaink felölelik a gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az adó, a munkaügy, valamint a munkajog szinte

valamennyi területét. A kiadványok témáit az aktualitások mellett, a több ezer szerződött ügyfelünknek nyújtott

tanácsadások tapasztalataiból merítjük. Szerzőink a Saldo adószakértői, adótanácsadói, továbbá a jogszabályalkotásban

közreműködő szaktekintélyek, tankönyveink esetében egyetemi oktatók, gyakorlati szakemberek. A Saldo kiadó

gondozásában megjelenő évi 5-10 új kiadvány egyenként 1 500 - 2 000 példányban jelenik meg.

A saldokiado.hu oldalon lévő könyvesboltot több mint 100 ezer szakember és egyetemi hallgató látogatja évente online.

Könyvesboltunkban évente megközelítőleg 6 000 vásárlóval találkozunk. Olvasóink elsősorban számviteli, pénzügyi és

munkaügyi területen dolgozók, valamint a hazai gazdasági felsőoktatásban résztvevő oktatók és hallgatók.

https://saldokiado.hu/


A PERIODIKA a Saldo Zrt. szaklapja immár 33 éve. A lap gerincét

a gyakorlati munkában problémát okozó kérdések és az aktuális

jogszabályváltozások értelmezései alkotják.

A szakmai cikkek mellett, a lap legolvasottabb rovata a

tanácsadói ügyfélszolgálaton felmerülő leggyakoribb kérdések és

az azokra adott válaszok gyűjteménye.

2022-től - az eddig zártkörűen terjesztett kiadvány - előfizetéses

formában is elérhetővé vált, így már több, mint 2200 olvasóhoz

jut el a lapban megjelenő üzenet.



Print megjelenés

Évente 6 alkalommal, páros hónapokban + 3 különszám

Célcsoport

25-64 év nagyrészt felsőfokú végzettségű, városban lakó, kis- és

középvállalkozásban dolgozó gazdasági (adó, HR, TB, bér stb.)

szakember.

68% NŐ 24% DÖNTÉSHOZÓ 31% DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ

Példányszám

A Periodika 2 200 példányban jelenik meg. Kérdőíves megkeresés

szerint 1 lapszámot átlag 3,5 olvasó olvas, így 7 700 gazdasági és

pénzügyekért 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/2 vagy B/4 - 1/1 oldal 205 x 290 + 5-5 mm 329.900 Ft

B/3 - 1/1 oldal 205 x 290 + 5-5 mm 279.900 Ft

1/1 oldal 180 x 254 229.900 Ft

½ oldal 180 x 125 vagy 87 x 254 169.900 Ft

¼ oldal 180 x 60 vagy 87 x 125 119.900 Ft

A kiadvány évente 6 + 3 alkalommal jelenik meg. Évi 3 hirdetés esetén 10%, 6 hirdetés esetén 20%, 6+1 hirdetés esetén pedig 25% 

mennyiségi kedvezményt biztosítunk minimum 1 teljes oldal megrendelése esetén ügyfeleink részére.



Periodika megjelenési időpontok

Lapszám Anyagleadási határidő Megjelenés

Adónaptár - különszám január 23. hétfő január 30. hétfő

Bérszámfejtés kottája - különszám január 23. hétfő január 30. hétfő

2023/1. szám február 14. kedd február 21. kedd

Transzferár - különszám március 14. kedd március 21. kedd

2023/2. szám április 14. péntek április 21. péntek

2023/3. szám június 14. szerda június 21. szerda

2023/4. szám augusztus 14. hétfő augusztus 21. hétfő

2023/5. szám október 13. péntek október 24. kedd

2023/6. szám december 8. péntek december 15. péntek



Egyéb kiadványaink

✓ Szakkönyvek

✓ Tankönyvek

✓ E-szakkönyvek

✓ Nyelvkönyvek
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