
ogłoszenia kolorowe

Moduły opracowane   Cena opracowania
przez zleceniodawcę  graficznego zleconego
(pdf cmyk lub jpg, tiff)  redakcji 

cm2    2,10 zł + 23 % VAT 
Moduł 1/16 (55 cm2) 110 zł  + 23 % VAT 15 zł + VAT
Moduł 1/8 (105  cm2) 200 zł  + 23 % VAT 25 zł + VAT
Moduł 1/4 (217  cm2) 380 zł + 23 % VAT 40 zł + VAT
Moduł 1/3 (290 cm2) 500 zł  + 23 % VAT 50 zł + VAT
Moduł 1/2 (450  cm2) 730 zł + 23 % VAT 60 zł + VAT
Cała strona (914  cm2)  1280 zł  + 23 % VAT 80 zł + VAT

Moduły przygotowywane przez zleceniodawcę powinny zachować nabarwienie grafiki do 240 %.

Ogłoszenie na pierwszej stronie 250 % ceny podstawy ogłoszeń kolorowych. 
Na stronie pierwszej i ostatniej podstawą wyceny jest stawka ogłoszeń kolorowych

ogłoszenia czarno-białe
Moduły opracowane   Cena opracowania
przez zleceniodawcę  graficznego zleconego

                       pdf gray lub jpg, tiff) redakcji
cm2    1,80 zł + 23 % VAT 
Moduł 1/16 (55 cm2) 90 zł  + 23 % VAT 15 zł + VAT
Moduł 1/8 (105  cm2) 150 zł  + 23 % VAT 25 zł + VAT
Moduł 1/4 (217  cm2) 290 zł + 23 % VAT 40 zł + VAT
Moduł 1/3 (290 cm2) 440 zł + 23 % VAT 50 zł + VAT 
Moduł 1/2 (450  cm2) 640 zł + 23 % VAT 60 zł + VAT
Cała strona (914  cm2) 1030 zł + 23 % VAT 80 zł + VAT

Przy trzech kolejnych edycjach identycznych ogłoszeń czarno-białych 
– czwarte ogłoszenie bezPłatne

insert – UsłUga niedostĘPna

Redakcja prosi o dostarczanie dobrej jakości elementów graficznych, które mają być 
umieszczone w reklamie.

ogłoszenia drobne – 1,50 zł za słowo
(ogłoszenia drobne, które nie anonsują dzia łalności gospodarczej, publikujemy bez płatnie)

Nekrolog: 1,50 zł / cm2 + 23 % VAT
Za nekrologi składane przez najbliższą rodzinę redakcja nie pobiera należności

sUgerowane Podstawy modUłów:
4,9 cm • 10,2 cm • 15,5 cm • 20,8 cm • 26,1 cm (lub cała szerokość 26,5 cm)
Wysokość pola zadruku całej strony: 34,55 cm

PRASA LOKALNA. WYDAWNICTWO
CENNIK OGŁOSZEŃ

Redakcja czynna
w środy od 12.00 do 16.30

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
można dzwonić pod nr (33) 85-61-255 lub 504-155-549

e-mail: nowa.formacja@prasa-lokalna.pl    tel. (33) 85 61 255 lub 504 155 549

e-mail: czechowicka@prasa-lokalna.pl    tel. (33) 85 61 255 lub 504 155 549


