GAZETA TRZEBIŃSKA
10 000 egzemplarzy na powiat chrzanowski oraz e-wydanie z zasięgiem ponad 45 000
wejść! Serwis internetowy: gazetatrzebinska.pl

Nasza Oferta
REKLAMYMODUŁOWE
BONIFIKATY:
• nowa firma – 5% upustu przy pierwszej reklamie,

MODUŁ 1x2
62,75 x 105 mm
- 200 zł

• wykupienie reklamy na okres 6 numerów - 5% powyżej 6 numerów – 10% upustu
• pakiet gazeta + serwis na
okres 3 numerów – baner internetowy 35% upustu

MODUŁ 1x1

pierwsza i ostatnia
strona
- 300 zł

RABAT 20%!!!*

62,75 x 50 mm
środek - 100 zł
pierwsza i ostatnia
strona - 150 zł

MODUŁ STANDARDOWY 2x2
130,5 x 105 mm

MODUŁ 2x1
130,5 x 50 mm

środek - 300 zł

środek - 200 zł
pierwsza i ostatnia strona - 300 zł

* przy wykupieniu reklamy na okres roczny

MODUŁ 4x1
266 x 50 mm
środek - 350 zł

Za dodatkową opłatą 40 – 60 złotych, możliwe jest zaprojektowanie reklamy przez Zleceniobiorcę.
Dopłata 15% - reklamy konsekutywne (na kolejnych stronach).
Dopłata 10% - wskazane miejsca
Biuro Gazety Trzebińskiej: Rynek 13 Trzebinia
kontakt: redakcja@gazetatrzebinska.pl, tel. 507 672 320. Osoba kontaktowa: Filip Lach

środek

ostatnia strona

800 zł

1000 zł

1200 zł

700 zł

970 zł

1000 zł

600 zł

700 zł

1 strona

Cała strona (24 moduły)
szer. 289 x wys. 350 (mm)

½ strony (12 modułów)

Rozkładówka
2000 zł

szer. 289 x wys. 160 (mm)

1/3 strony (8 modułów)
szer. 289 x wys. 105 (mm)

Przy wykupieniu dwóch stron w pakiecie rocznym rabat w wysokości 20%

Insert
Istnieje możliwość realizacji INSERTU ulotek do gazety z określeniem obszaru kolportażu do wybranej ilości nakładu Gazety Trzebińskiej
Cena za insert wraz z kolportażem ulotek (maksymalny format A3) do gazety:

1000 szt. – 280,00 zł netto
2000 szt. – 480,00 zł netto
3000 szt. – 560,00 zł netto
10.000 szt. pełny nakład – 1400,00 zł netto
Pakiet (reklama moduł 2x2 + artykuł do 1.500 znaków + zdjęcie) — oferta specjalna 400 zł netto
Pakiet (reklama moduł 2x1 + artykuł do 1.500 znaków + zdjęcie) — oferta specjalna 300 zł netto
Redakcyjne opracowanie materiału sponsorowanego do 2.500 znaków — 350 zł netto
Redakcyjne opracowanie materiału sponsorowanego do 3.500 znaków— 550 zł netto

Ogłoszenia drobne
OGŁOSZENIA DROBNE
Ogłoszenia drobne do 35 słów – dla osób prywatnych zamieszczamy – bezpłatnie.
Ogłoszenia drobne do 50 słów – dla FIRM zamieszczamy odpłatnie - 40,00 zł netto/m-c
Dopłata do ceny podstawowej za: ogłoszenie na pierwszych pozycjach, kursywa, pogrubienie, wytłuszczenie,
podkreślenie, drukowanie, ramka, kontra oraz zdjęcie + 10,00 zł netto/m-c

Biuro Gazety Trzebińskiej: Rynek 13 Trzebinia
kontakt: redakcja@gazetatrzebinska.pl, tel. 507 672 320. Osoba kontaktowa: Filip Lach

Patronat Medialny
PAKIET I – 500 zł netto









zapowiedź wydarzenia (tekst + zdjęcia + logo organizatora z materiałów powierzonych)
relacja z wydarzenia( tekst + foto z materiałów powierzonych)
emisja materiału w wybranym dziale, pozostającego na stałe w zasobach gazety
komunikat o wydarzeniu w miesięczniku Gazeta Trzebińska

PAKIET II – 800 zł netto











zapowiedź wydarzenia (tekst + zdjęcia + wideo na portal)
relacja z wydarzenia (tekst + zdjęcia + wideo na portal)
1 godzinna obecność dziennikarza
emisja materiału w wybranym dziale, pozostającego na stałe w zasobach gazety
komunikat o wydarzeniu w miesięczniku Gazeta Trzebińska

PAKIET III – 1000 zł netto













zapowiedź wydarzenia (tekst + zdjęcia + wideo + portal + post na FB)
relacja z wydarzenia (tekst + zdjęcia + wideo + portal + post na FB)
2 godzinna obecność dziennikarza
wywiad z organizatorem wydarzenia
emisja materiału w wybranym dziale, pozostającego na stałe w zasobach gazety
1 strona o wydarzeniu w miesięczniku Gazeta Trzebińska

Serwis Internetowy: gazetatrzebinska.pl
Czas emisji

Cena

w serwisie

netto

Baner 680x200 px.
miesiąc

350 zł

miesiąc

300 zł

miesiąc

450 zł

miesiąc

125 zł

SLIDER
Baner 410x400 px.
SLIDER
Baner 820x200 px.
Baner 250x200 px.
SLIDER

Biuro Gazety Trzebińskiej: Rynek 13 Trzebinia kontakt: redakcja@gazetatrzebinska.pl, tel. 507 672 320. Osoba kontaktowa: Filip Lach

Artykuł sponsorowany w serwisie internetowym

 Zamieszczenie gotowego materiału + 15
zdjęć

250 zł

 Zamieszczenie materiału przygotowanego
przez dziennikarza + 15 zdjęć

400 zł

Reklama na Facebook-u

 Artykuł sponsorowany + zdjęcie

100 zł netto

 Materiały wideo + materiał prasowy

150 zł netto

WARUNKI TECHNICZNE
Specyfikacja reklam*. Preferowy format pliku - PDF, TIFF, EPS. Kolorystyka CMYK, czcionki zmienione na krzywe. Czarne teksty 100% BLACK. Maksymalna suma składowych CMYK
(Total Ink Limit) wynosi 240%. Rozdzielczość bitmap 300dpi. Minimalna wielkość fontów: pismo jednoelementowe - 6 punktów, wieloelementowe 8 puntków. Pismo kolorowe lub w kontrze:
jednoelementowe: 9 pkt, wieloelementowe 11pkt.
UWAGA! Do druku w kontrze (biały font) stosować czcionki „bold” nie mniejsze niż 12pkt..
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