Хавсралт 1

“Хаврын баяр 2018” зохион байгуулах хороо

Хаврын баяр 2018 сэтгүүлд
реклам байршуулахыг урьж байна!
Хаврын баяр наадмын маань албан ёсны танилцуулга сэтгүүл нь наадамд
хүрэлцэн ирсэн зочид болон Япон орны өнцөг булан бүрт Монгол оронтой
холбоотой ажил хийж буй, Монгол орныг сонирхсон хувь хүн болон албан
байгууллагуудад үнэгүй тараагддаг билээ.
Нийт 5000 хувь хэвлэгддэг сэтгүүлд маань Япон дахь Монголын Элчин сайдын
яамны мэндчилгээ, Хаврын баярын үйл ажиллагааны тайлбар, Монгол орны соёл,
ёс заншлын тухай танилцуулга болон Монголтой холбоотой, төрөл бүрийн зар
мэдээнүүд тавигддаг юм.
Та бүхнийг ч мөн адил энэ боломжийг ашиглан байгууллагаа, эрхэлж байгаа
үйл ажиллагаагаа танилцуулж бизнесээ тэлэхийг санал болгож байна. Япон оронд
үйл ажиллаагаагаа тэлэх, Япон үйлчлүүлэгчдийг татах зорилготой компаниудын
хувьд хамгийн үр дүнтэй бөгөөд найдвартай арга болно гэж бодож байна.
Сэтгүүл дээр сурталчилгаа байршуулахыг хүссэн байгууллага, хувь хүмүүс
Хаврын Баярын зохион байгуулах комисстой холбоо барина уу. Хэдхэн хуудас
үлдсэн байгаа тул та бүхэн яаравчлаарай!
Сэтгүүлийн ерөнхий тайлбар:
А4 өнгөт 24 нүүр (※ Өөрчлөгдах магадлалтай)
5000 хувь хэвлэгдэнэ
Үнийн хүснэгт:
Size No.

Хэмжээ

Хэмжээсүүд

Үнэ

1

Арын хавтасны нүүр

210mm×297mm

90,000 иен

2

Хавтасны доторх нүүр

210mm×297mm

80,000 иен

3

А3

420mm×594mm

150,000 иен

4

А4

210mm×297mm

70,000 иен

5

А4 1/2 нүүр

210mm×148mm

35,000 иен

6

А4 1/4 нүүр

210mm×74mm

18,000 иен
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Зар сурталчилгааны хүсэлт хүлээн авах хугацаа:
2017 оны 3 сарын 6
※ Зар сурталчилгааны эх хувийг хүсэлт гаргагч өөрөө бэлэн болгохыг анхаарна уу!
Сурталчилгааны эх хувь ирүүлэх сүүлийн хугацаа:

2017 оны 3 сарын 14

Сурталчилгаанд тавигдах шаардлагууд:
Adobe Illustrator программыг ашигласан тохиолдолд
1. Өнгөний тохиргоог CMYK болгох.
2. Фонтыг аутлайн тохиргоог ашиглан хадгалах.
3. Сурталчилгааны хэмжээг 3 мм-ийн зузаанаар илүү гарган хийх. Хийгээгүй
тохиолдолд гадна талд нь цагаан хүрээ гарах магадлалтай.
※ Дээрх болзлуудыг хангаагүй сурталчилгаанд хэвлэлтийн үед алдаа гарч болзошгүй!

Adobe Photoshop программыг ашигласан тохиолдолд
1. Зургийн файлууд бүгд 300dpi～350dpi нягтаршилтай байх.
2. Зургийн файлын тохиргоог EPS（CMYK）болгон хадгалах.
Төлбөр шилжүүлэх тухай:
Сурталчилгаа байршуулах тухай хүсэлт гаргасан маягтыг бөглөж явуулсны дараа
сурталчилгааны эх хувийг явуулахаас өмнө төлбөрийг шилжүүлэхийг хүсье.
Төлбөр шилжүүлэх банк:
Данс эзэмшигчийн нэр:
Дансны дугаар:

東京三菱 UFJ 銀行 小金井支店
ハワリンバヤル 財務部代表 村上則子
0005-223-普通 1010567

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон, зар сурталчилгаа өгөх талаар
доорх линк болон мэйл хаягаар хандаарай!
Хаврын баяр 2018 зохион байгуулах комисс Б. Нямраднаа, Э. Энхжил
E-mail: pamphlet.harumatsuri@gmail.com
Tel: 080-3382-0629, 080-4442-8945
Link: http://harumatsuri.net/2016/archives/
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