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CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ W 2017 ROKU

Miejsce ogłoszenia

Strona prawa

850,00 zł

----

/6 strony (4 moduły)

3.400,00 zł

----

¼ strony (6 modułów)

5.500,00 zł

----

1

/3 strony (8 modułów)

6.800,00 zł

----

½ strony (12 modułów)

10.200,00 zł

12.000,00 zł

1 strona (24 moduły)

20.400,00 zł

24.000,00 zł

1 moduł (46x37)

1.200,00 zł

1.500,00 zł

1

/6 strony (4 moduły)

6.000,00 zł

7.500,00 zł

¼ strony (6 modułów)

10.300,00 zł

11.250,00 zł

1

/3 strony (8 modułów)

13.700,00 zł

15.000,00 zł

½ strony (12 modułów)

20.500,00 zł

22.500,00 zł

41.000,00 zł

45.000,00 zł

1

Strona redakcyjna
od strony 11
(strony 3 – 10 uzgodnienia
indywidualne)

1 strona (24 moduły)
Okładka str. I i II

Niedostępne dla reklamy
1

Okładka str. III

Okładka str. IV

Strony diecezjalne
(dotyczy jednej diecezji)

Uwagi

Strona lewa
1 moduł (46x37)

Strona ogłoszeniowa

Cena netto [zł]

Niektóre formaty

/6 strony (4 moduły)

----

8.400,00 zł

¼ strony (6 modułów)

----

12.500,00 zł

1

/3 strony (8 modułów)

----

16.800,00 zł

½ strony (12 modułów)

----

25.000,00 zł

3

/4 strony (18 modułów)

----

37.500,00 zł

1

/3 strony (8 modułów)

21.664,00 zł

----

½ strony (12 modułów)

32.500,00 zł

----

1 strona (24 moduły)

65.000,00 zł

----

1 moduł (46x37)

110,00 zł

1

/6 strony (4 moduły)

400,00 zł

¼ strony (6 modułów)

600,00 zł

1

/3 strony (8 modułów)

800,00 zł

½ strony (12 modułów)

1.200,00 zł

Dopłaty:
1. wybór miejsca na reklamę na stronach redakcyjnych - do 20%
2. reklama w numerze świątecznym lub specjalnym
- do 20%
3. reklama na spad
5%
Zniżki:
moduł czarno – biały

- do 20 %

Rabaty:
uzależnione od ilości emisji, historii współpracy, okresowych promocji, przedmiotu reklamy itp.
Ogłoszenia drobne:
Prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Reklamy i Marketingu
Przyjęcie reklam:
wg „OGÓLNE WARUNKI PRZYJMOWANIA ZLECEŃ NA EMISJĘ REKLAM DRUKOWANYCH”

