2022 HEBREW MEDIA KIT

ה'ניו קאמר'ס גייד'
המדריך של ציבור דוברי האנגלית בארץ
המשתמשים שומרים על המדריך בנגישות במשך כל
השנה ,ובאופן קבוע פונים אליו לאינפורמציה צרכנית,
עזרה פרקטית ,ומספרי טלפון.

50000+

אינפורמצי'
עסקים
נופש

אנשים פונים
לנוקומרס גייד ל:

כתובות
ארגונים
מפות

חזרנו לשנת !2022
עם מגוון אפשרויות לעזור לכם להגיע ללקוחות נוספים!

פרימיום פרסום אונליין

WWW.NEWCOMERSGUIDE.CO.IL

ADS@NEWCOMERSGUIDE.CO.IL V I S I T :

מדריך מקוון לחיפוש

C A L L : 1599-500-605 E M A I L :

Print Ad Sizes

 2עמודי פריסה
במיקום פרימיום

עמוד מלא
במיקום פרימיום

החבילה כוללת :מודעת חצי עמוד חינם
ו  3-רישומים מודגשים חינם

החבילה כוללת :מודעת רבע עמוד חינם
ו  2-רישומים מודגשים חינם

 10,800ש"ח
 8,170ש"ח

 7,590ש"ח
 5,690ש"ח

WWW.NEWCOMERSGUIDE.CO.IL

ADS@NEWCOMERSGUIDE.CO.IL V I S I T :

C A L L : 1599-500-605 E M A I L :

Print Ad Sizes

עמוד מלא
במדור אינפורמציה

עמוד מלא
במדריך העסקים

החבילה כוללת :מודעת רבע עמוד
ו  2-רישומים מודגשים חינם

החבילה כוללת2 :
רישומים מודגשים חינם

 7,590ש"ח
 5,690ש"ח

 5,390ש"ח
 4,850ש"ח

Print Ad Sizes

חצי עמוד
אורכי או רוחבי

רבע
עמוד

שמינית
עמוד

החבילה כוללת:
 2רישומים מודגשים חינם

החבילה כוללת2 :
רישומים מודגשים חינם

החבילה כוללת:
 2רישומים מודגשים חינם

 4,050ש"ח
 3,660ש"ח

 2,750ש"ח
 2,475ש"ח

 1,750ש"ח
 1,580ש"ח

Print Ad Sizes

רישום
עסקים

רישום עסקים מודגש
 3שורות

רישום עסקים מודגש
 4שורות :מובלט

שם  +מספר(י) טל' |  50תוים

שם  +מספר(י) טל' |  150תוים

שם  +מספר(י) טל' |  200תוים

 175ש"ח

 390ש"ח

 630ש"ח

מחיר למקדימים  100 -ש"ח שמזמינים באתר.

מחיר למקדימים  320 -ש"ח שמזמינים באתר.

מחיר למקדימים  375 -ש"ח שמזמינים באתר.

גודל מודעה

מחיר מחירון

מחיר מבצע

מחיר למקדימים

מחבילה כוללת

כוללת

 2עמודי פריסה במיקום פרימיום

16,500

10,800

8170

חצי עמוד  3 +רישומים מודגשים חינם

עמוד פרימיום  +מודעה

עמוד מלא במיקום פרימיום

11,000

7590

5690

רבע עמוד  2 +רישוםים מודגשים חינם

עמוד פרימיום  +מודעה

עמוד מלא במדור אינפורמציה

11,000

7590

6900

רבע עמוד  2 +רישומים מודגשים חינם

עמוד פרימיום  +מודעה

עמוד מלא במדריך העסקים

6110

5390

4850

 2רישומים מודגשים חינם

עמוד פרימיום  +מודעה

חצי עמוד

4500

4050

3660

 2רישומים מודגשים חינם

פרו פלוס

רבע עמוד

3080

2750

2475

 2רישומים מודגשים חינם

פרו

שמינית עמוד

2090

1750

1580

 2רישומים מודגשים חינם

בסיסי

רישום

195

175

( 100למזמינים באתר)

בסיסי

בסיסי

רישום מודגש  3שורות

390

390

( 230למזמינים באתר)

בסיסי

בסיסי

רישום מודגש  4שורות מובלט

630

630

( 375למזמינים באתר)

בסיסי

בסיסי

פרטים
בעמוד הבאה

פרסומת מודפסת:
תצוגה וגדלים
בואו להיחשף במדריך המודפס שלנו בפני יותר
מ 50000דוברי אנגלית ברחבי ישראל
מאשדוד ועד צפת

WWW.NEWCOMERSGUIDE.CO.IL

עמוד מלא במדור
אינפורמציה/במ־
דריך העסקים

עמוד מלא
מיקום מועדך

חצי עמוד רוחבי

ADS@NEWCOMERSGUIDE.CO.IL V I S I T :

חצי עמוד אורכי

רבע עמוד

C A L L : 1599-500-605 E M A I L :

פרסום באינטרנט:
תצוגה וגודל
הרחב את טווח ההגעה שלך ברחבי העולם.
תזמינו מקום בספר ותקבל מיקום מצוין על האתר
שיושק בקרוב.

Online Ad

עמוד פרימיום  +מודעה

Online Ad

•רישום מלא עם שם העסק ,קטגוריה ,פרטי
קשר ,לוגו ,והמלצות.
•קישור לדף פנימי בו תוכלו להציג
תמונות ,ביקורות ושעות חנות.
•מיקום מועדף.
מודעה באתר
כלול בחינם עם הזמנתכם לפרימיום כפול
או כל מודעת דף מלא במדריך המודפס שלנו.

פרו פלוס
•רישום מלא עם שם העסק,
קטגוריה ,פרטי קשר ,לוגו והמלצה.
•מיקום מועדף.
כלול בחינם בהזמנתכם
של מודעה של חצי עמוד במדריך המודפס שלנו.
054-845-9407
thefruittray@gmail.com

פרו
Online
Ad

•רישום מלא עם שם העסק,
קטגוריה ,פרטי קשר ולוגו.
כלול בחינם בהזמנתכם של
מודעת דף רביעית במדריך המודפס שלנו.

בסיסי
•רישום עם שם העסק שלך,
מספר טלפון וכתובת.
כלול בחינם בהזמנתכם
מודעת עמוד שמיני במדריך המודפס שלנו.

WWW.NEWCOMERSGUIDE.CO.IL

ADS@NEWCOMERSGUIDE.CO.IL V I S I T :

C A L L : 1599-500-605 E M A I L :

TE R M S & C OND ITIONS An ad or listing is only reserved after an order form is signed
and payment is received. Client must provide print ready ad-design in CMYK color
format and 300 dpi resolution. NCG can design ads or implement graphic revisions at an
additional cost. Client may purchase the right to use the ad elsewhere at an additional
fee. NCG may refuse to publish any content it deems unsuitable. Prices include VAT.

!תזמינו ה יום
C A L L : 1599-500-605
E M A I L :

ADS@NEWCOMERSGUIDE.CO.IL

V I S I T :
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