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Tygodniki  

Poniedziałek Kurier Sokólski

Wtorek Kurier Hajnowski

Środa Kurier Bielski
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Tygodniki - Cennik reklam:

> Siatka modułów: patrz 2 strona cennika

> Reklamy czarno-białe > Reklamy kolorowe

Moduły Cena netto Cena z VAT

A1 27 zł 33,21 zł

A2 56 zł 68,88 zł

A3 85 zł 104,55 zł

A4 115 zł 141,45 zł

A5 144 zł 177,12 zł

B1 56 zł 68,88 zł

B2 115 zł 141,45 zł

B3 176 zł 216,48 zł

B4 238 zł 292,74 zł

B5 299 zł 367,77 zł

C1 85 zł 104,55 zł

C2 176 zł 216,48 zł

C3 268 zł 329,64 zł

C4 309 zł 380,07 zł

C5 390 zł 479,70 zł

D1 115 zł 141,45 zł

D2 238 zł 292,74 zł

D3 309 zł 380,07 zł

D4 416 zł 511,68 zł

D5 523 zł 643,29 zł

E1 144 zł 177,12 zł

E2 299 zł 367,77 zł

E3 390 zł 479,70 zł

E4 523 zł 643,29 zł

E5 656 zł 806,88 zł

F1 176 zł 216,48 zł

F2 309 zł 380,07 zł

F3 467 zł 574,41 zł

F4 595 zł 731,85 zł

F5 789 zł 970,47 zł

Moduły Cena netto Cena z VAT

A1 36,45 zł 44,83 zł

A2 75,60 zł 92,99 zł

A3 114,75 zł 141,14 zł

A4 155,25 zł 190,96 zł

A5 194,40 zł 239,11 zł

B1 75,60 zł 92,99 zł

B2 155,25 zł 190,96 zł

B3 237,60 zł 292,25 zł

B4 321,30 zł 395,20 zł

B5 403,65 zł 496,49 zł

C1 114,75 zł 141,14 zł

C2 237,60 zł 292,25 zł

C3 361,80 zł 445,01 zł

C4 417,15 zł 513,09 zł

C5 526,50 zł 647,60 zł

D1 155,25 zł 190,96 zł

D2 321,30 zł 395,20 zł

D3 417,15 zł 513,09 zł

D4 561,60 zł 690,77 zł

D5 706,05 zł 868,44 zł

E1 194,40 zł 239,11 zł

E2 403,65 zł 496,49 zł

E3 526,50 zł 647,60 zł

E4 706,05 zł 868,44 zł

E5 885,60 zł 1089,29 zł

F1 237,60 zł 292,25 zł

F2 417,15 zł 513,09 zł

F3 630,45 zł 775,45 zł

F4 803,25 zł 988,00 zł

F5 1065,15 zł 1310,13 zł



Cennik | 5

Tygodniki - Oferta specjalna:

> Ogłoszenia o przetargach (cena modułu A1) 26,00 zł netto 31,98 zł z VAT

> Nekrologi, kondolencje, prywatne zawiadomienia o śmierci 
(cena modułu A1) 21,00 zł netto 25,83 zł z VAT

> Życzenia okazjonalne (cena modułu A1) 21,00 zł netto 25,83 zł z VAT

> Agencje nieruchomości (cena modułu A1) 21,00 zł netto 25,83 zł z VAT

> Komisy samochodowe (cena modułu A1) 21,00 zł netto 25,83 zł z VAT

Tygodniki - Rabaty:

Za ilość emisji:
> od   2 emisji 2%
> od   4 emisji 3%
> od   6 emisji 5%
> od   8 emisji 7%
> od 10 emisji 9%
> od 12 emisji 12%
> od 14 emisji 15%

za płatność gotówką przed publikacją 3%

Uwaga!
> powyższe rabaty nie podlegają zsumowaniu
> w przypadku  stałych umów istnieje  możliwość negocjacji cen

Tygodniki - Dopłaty:

Za miejsce w gazecie:
> na I str. redakcyjnej w podwale 300%
> na II, III lub ostatniej stronie redakcyjnej 200%
> na innych stronach redakcyjnych 100%

Inne dopłaty
> za wybór miejsca 20%
> przyjmowanie przez BO ofert do ogłoszeń 20 zł netto 24,60 zł z VAT

Uwaga!
> powyższe rabaty nie podlegają zsumowaniu
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Rabaty

> od   2 emisji 2% 
> od   4 emisji 4%
> od   8 emisji 8%
> od 12 emisji 10%
> od 16 emisji 12%

Uwaga! Rabaty wynikające z liczby emisji oraz rabaty z tytułu Karty Stałego Klienta nie podlegają zsumowaniu.
Klientom przysługują korzystniejsze rabaty.

Tygodniki - Ogłoszenia drobne zwykłe do 35 słów

> 1 wyraz 0,50 zł netto 0,62 zł z VAT

Uwaga! Minimalna cena linii ogłoszenia zwykłym drukiem wynosi 1,85 zł (z VAT),

Dopłaty:

> wytłuszczone litery 50%

> wielkie litery 30%

> wielkie i wytłuszczone litery 70%

> ogłoszenie w rastrze 100%

> ogłoszenie w słupku 500%

> oferty do ogłoszeń 20 zł netto 24,60 zł z VAT
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Dane techniczne:

> format 28,5 x 40 cm
> rodzaj druku offset
> liczba szpalt 5
> odstęp międzyłamowy 5 mm
> podstawa zadruku reklam 25,5 cm
> wysokość zadruku reklam 36 cm
> powierzchnia zadruku reklam 918 cm2

Opracowane graficznie ogłoszenia (tzw. gotowce) powinny spełniać następujące warunki:

> Na nośnikach CD, DVD, innych nośnikach danych  lub przesyłanych internetem

> Obligatoryjnie jako tiff lub postscriptowy eps (wszystkie fonty muszą być zamienione na krzywe),

> Pliki Photoshop, Illustrator (teksty zamienione na krzywe, kolory CMYK) dodatkowo, pliki Corel Draw  
(teksty zamienione na krzywe, duże bloki tekstowe zamienione na mniejsze - do 600 węzłów,
wszystkie elementy umieszczone na 1 warstwie)

> Nie przyjmujemy plików z programu Microsoft Word, Power Point, Excel

> W ogłoszeniach o przestrzeni barwnej CMYK oraz czarno-białych niedopuszczalne są inne 
przestrzenie barwne;

> Wszystkie ogłoszenia bez względu na formę ich opracowania powinny być dostosowane 
do wymiarów podanych w cenniku (schemat str. 2 - siatka modułów) 

> Do ogłoszeń dostarczanych na CD/DVD  lub innych nośnikach danych oraz przesyłanych internetem 
bądź pocztą powinna być dołączona informacja o nazwach plików powiązanych 
z datami ich emisji

> Maksymalne ubarwienie - nie większe niż 220 - 230%

> Teksty w stopniu mniejszym niż 10 pkt o kolorach posiadających więcej niż 2 składowe 
ogłoszeniodawca zamieszcza na własną odpowiedzialność.

> Teksty w stopniu mniejszym niż 10 pkt na tle o kolorach posiadających więcej niż 2 składowe 
ogłoszeniodawca zamieszcza na własną odpowiedzialność.

> Nazwa pliku powinna jednoznacznie go identyfikować (prosimy o używanie jak najkrótszych nazw)

> Wszystkie ogłoszenia powinny być dostarczone z wydrukami kontrolnymi zawierającymi 
nazwę pliku oraz nazwę programu, z którego dokonano eksportu. Stanowią one jedynie 
sprawdzenie poprawności montażu. Są podstawą do sprawdzenia zgodności z zamówieniem 
materiału cyfrowego z wyłączeniem zgodności kolorystycznej.

> Ogłoszenia drukowane na spad powinny być większe od pola zadruku o 3 - 5 mm, a wszystkie 
elementy graficzne i teksty umieszczone w odległości minimalnej 10 mm od linii cięcia


