Wieści

Gazeta Regionalna

Cennik 2014

„Wieści Gazeta Regionalna” wydanie Łódź, kolportowana jest na terenie Łodzi oraz powiatów:
bełchatowskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, rawskiego,
skierniewickiego, łowickiego. Każde wydanie Wieści to 50 000 egz. rozdawanych „bezpośrednio z
ręki”.
Cennik obowiązuje od 01.01.2014 r. Ceny w złotych bez podatku VAT.
Wizualizacja miejsc oraz formatów reklam znajduje się na drugiej stronie cennika.

Reklamy i ogłoszenia wymiarowe
MIEJSCE
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Pozostałe strony
redakcyjne

Ostatnia strona

FORMAT REKLAMY

Rabaty
CENA

- 2-3 emisje 		
- 4-5 emisji			
- 6-8 emisji 		
- 9-12 emisji 		
- 12-18 emisji 		
- 18-24 emisji 		
- 24-48 emisji 		
Płatność jednorazowa za zlecenie
Płatność w dwóch ratach

- 5%
- 8%
- 10 %
- 12 %
- 15 %
- 20 %
- 25 %
- 10 %
- 5%

Umowa długoterminowa

- tel.
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BOX przy logo gazety
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Artykuły sponsorowane wyceniane są
na podstawie zajmowanej powierzchni
zgodnie z cenami powierzchni modułowej.
Istnieje możliwość napisania artykułu
przez redakcję za dopłatą 5%.
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Insertowanie (wkładkowanie)
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NAKŁAD SZT. CENA/SZT.
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15 001 - 20 000



Cała strona (48 modułów)



20 001 -



Projekty reklam
Do każdego zlecenia bezpłatnie przygotowujemy projekt graficzny reklamy.

Regulamin
Sprzedaż powierzchni reklamowej prowadzona jest w oparciu o Regulamin przyjmowania reklam i ogłoszeń, dostępny na
stronie www.gazeta-wiesci.pl.

Artykuły sponsorowane

Dział Reklamy Gazety Wieści
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Młynki 1
tel. kom. 502 814 323, 504 929 908, 504 930 026, 503 777 798
www.gazeta-wiesci.pl, e-mail: reklama@gazeta-wiesci.pl, wam-michalak@post.pl

Grupa

