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כפול! לשלם תפסיק
 המקומיים הלוחות + הארצי הלוח

 מחפש שאתה למי בדיוק מגיעים
כסף פחות ובהרבה

ר דרושים  עובדים? ל
מכוניתי או דירה למכור רוצה

 גיאוגרפי באיזור מכונית, או דירה למכור רוצה או עובדים מחפש אתה המקרים ברוב
 הארציים בעתונים רק לפרסם היום עד נאלצת זאת למרות הארץ. בכל ולא מסויים
 מוצדק. ובלתי יקר מחיר ןלשלם
יותר. ויעילה חדשה אפשחת בפניך נפתחת עכשיו
 כמחצית ולחסוך לפרסם, ברצונך הארץ מאזורי איזור באיזה להחליט יכול אתה עכשיו

 איזור בכל ביותר הנפוצים המקומיים בעתונים תתפרסם שלך המודעה המודעות. ממחיר
• איזור. כל מאוכלוסית 7סס/0-8/״ס0 המכסים הארץ, מאזורי

 של עתונים קריאת סקרי מוכיחים וזאת כך כל יעיל כיסוי לך לתת יכול לא ארצי עתון אף
 ״הארץ״ הארציים בעתונים גם שלך, המודעה תתפרסם בנוסף, המפרסמים. איגוד

ו״וזדשות"

 הגבוהות, וההכנסה ההשכלה בעלי הקוראים את גם הארץ בכל לכסות תוכל כך
 עצמה את הוכיחה זו שיטה יותר("חדשות״). הצעירים הקוראים את וגם (״הארץ״),

 ״הלוח״ מודעות כל כמעט והיום הארץ, וצפון הקריות חיפה, באיזור מוחלטת בצורה
 הצפון. איזור של המקומי הלוח הבטוח״, ב״לוח מתפרסמות

 ובדרום בירושלים דן, וגוש השרון בת״א, הארץ במרכז גם זאת לעשות תוכל עכשיו
 הארצי: בלוח והן המקומי בלוח הן המודעה פרסום - הנוסף מהיתרון וליהנות הארץ,
 ו״חדשות״. ב״הארץ״ הארצי והלוח אותך המענין הגיאוגרפי באיזור המקומי הלוח

 הלוחות בכל שלך, ה״דרושים״ מודעת את לפרסם הארץ, בכל עובדים לגייס ברצונך אם
 גליונות! 566,000 של אדירה לתפוצה מודעתךתזכה יחד. גם הארצי״ וב״לוח המקומיים

הוגן. מחיר עדיין ? והמחיר ? זאת לך להציע יכול עוד מי
!כפור דשד□ תפסיק

עוברי□* מחפש מכונית* או דירה למכור רוצה
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 של בתפוצה בעתון"העיר׳ המתפרסם

 ת״א, בערים: מופץ גליונות, 193,000
 בת־ים, חולון, פ״ת, גבעתיים, ר״ג, יפו,

+ ראשל״צ,בני־ברק.

חשוון צומת ש0ם
 בהרצליה, עותקים 38,000ב-

וכפר-סבא רעננה השרון רמת

ששסששששפס
חדשות

ארצית בתפוצה

לאינין המחיר
שיח סד : ״דרושים במודעת

 למילה המחיר
שיח 3.5 מילים״: ב״מודעת

העיר כל 57/70
 בתפוצה העיר" בעתון"כל המתפרסם

 בירושלים מופץ גליונות, 70,000 של
ובית-שמש.
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ארצית בתפיצה

לאינץ׳ המחיר
ש״ח סד ״דרושים״: במודעת

 למילה המחיר
ש״ח 3.5 מילים״: בימודעת
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 בעתוניס״כל־בו״״הד המתפרסם
 הגליל״ ו״ידיעות ר, "צפון הקריות",
 מופץ גליונות, 75,000 של בתפוצה
 נהריה, עכו, יקנעם, הקריות, בחיפה,

 צפת, עפולה, טבריה, נצרת, כרמיאל,
והגליל. שמונה קרית

+
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חדשות/הארזו
ארצית בתפוצה

לאינ׳ן׳ המחיר
ש״ח סד ״דרושים״: במודעת

 למילה המחיר
שיח 2.8 מילים״: ב״מודעת
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 בתפוצה דרום" בעתון״כאן המתפרסם

 באשדוד, מופץ גליונות, 60,000 של
 גת, קרית יבנה, אשקלון, רחובות,

האזור. וישובי שבע מלאכי,באר קרית
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ארצית בתפוצה

לא־נץ׳ המחיר
ח שי *•ס ״דרושים״: במודעת

 למילה המחיר
שיח 2.5:מילים״ ב״מודעת
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גליונות. 130,000 ארצית, בתפוצה
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 דן גוש בת״א, ביותר הנפוץ הלוח

גליונות. 231,000 השרון.1
+

העיר בל £7/70
 בימזרביחשלים, הנפוץ הלוח

גליונות. 70,000

אםלוח
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 הקריות בחיפה ביותר הנפוץ הלוח
גליונות. 75,000 הצפון, ואזור

דרום כאן+ש\0ש
בדרום, ביותר הנפוץ הלוח

גליונות. 60.000

תבואה: כ □ה״
גליונות 566.000

לא־נ׳ן׳ המחיר
ש״ח ססו :״דרושים״ במודעת


