
             Cennik Ogłoszeń
  (obowiązujący od 1.09.2011 r.)

OGŁOSZENIA RAMKOWE – cena ( netto ) za 1 cmkw.
Strony ogłoszeniowe 1,90

Strony publicystyczne 3,90

Tekst sponsorowany 3,90

Pierwsza strona tygodnika 9,00

Ostatnia strona tygodnika 7,00

Minimalna powierzchnia ogłoszenia ramkowego – 20 cmkw.

Nekrologi, kondolencje i podziękowania żałobne (za 1 cmkw.) 0,50

PAKIETY 4 + 1 GRATIS – dotyczy ogłoszeń drobnych i ramkowych (oferta SPECJALNĄ)

Pakiety 4 + 1  MAŁOPOLSKA  KRONIKA BESKIDZKA (ustalenia indywidualne)

OGŁOSZENIA DROBNE – cena (netto) za 1 słowo

Ogłoszenia drobne zwykłe 0,60

Ogłoszenia drobne wytłuszczone 0,80

Ogłoszenia drobne w cienkiej ramce 1,00

Ogłoszenia drobne w grubej ramce 1,10

Ogłoszenia drobne wytłuszczone w cienkiej ramce 1,20

Ogłoszenia drobne wytłuszczone w grubej ramce 1,30

Oferta w ogłoszeniach 7,00

PAKIETY OGŁOSZEŃ DROBNYCH

Kronika Beskidzka + Małopolska Kronika Beskidzka 1,40 za słowo (zwykłe)

FOTOOFERTY ( ogłoszenie ze zdjęciem), pion:

MAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA  30 cmkw., kolor                                                                                     cena specjalna: 40,00

INSERTY  - cena (netto) za 1 sztukę
Cały nakład 0,09

Część nakładu 0,11

Insert zawierający reklamę więcej niż jednej firmy 0,20

DOPŁATY

Wybór strony publicystycznej oraz wybór miejsca na stronach ogłoszeniowych (w zależności od 
możliwości technicznych, nie dotyczy ogłoszeń drobnych i pierwszej strony tygodników)

20,00%

Kolor punktowy 20,00%

Pełny kolor 35,00%

Kontra (czarne tło) w ogłoszeniu drobnym 35,00%

Szare tło w ogłoszeniu drobnym 20,00%

Żółte tło w ogłoszeniu drobnym 50,00%

Ogłoszenie drobne powyżej 25 słów 50,00%

Płatność po ukazaniu się ogłoszenia 10,00%

Dopłata do publikacji ogłoszeń reklamowych na stronach internetowych 10,00%

Ogłoszenia towarzyskie 1000,00%

UWAGA

Nekrologi do 60 cmkw., powyżej 60 cmkw. – płatne jak ogłoszenia ramkowe, w zależności od strony.

Wycofanie ogłoszenia oraz zmiana jego treści w terminie kolidującym z cyklem przygotowania do druku 30% ceny netto ogłoszenia.

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do powyższych cen dolicza się 23% vat.

W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zarządu Wydawnictwa istnieje możliwość uzgodnienia cen promocyjnych z zastosowaniem 
wyższych rabatów.

BIURO OGŁOSZEŃ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Rynek 10, tel./fax: 338741756
BIURO OGŁOSZEŃ W WADOWICACH, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 3, tel./fax: 338738054


