OFERTA REKLAMOWA
Bezpłatny miesięcznik DREZDENKO BEZ CENZURY - GŁOS REGIONU zachęca do współpracy.
PRZY PODPISANIU UMOWY NA DŁUŻSZY CZAS ZAPEWNIAMY KORZYSTNE RABATY.

STRONY REDAKCYJNE (ceny netto, za jedną emisję)

moduł 2x1 (83,5x40,25)

1 emisja - 50 zł
6 emisji - 45 zł
12 emisji - 30 zł

moduł 6x1 (259x40,25)

moduł 2x2 (83,5x84,5)

1 emisja - 70 zł
6 emisji - 60 zł
12 emisji - 50 zł

1 emisja - 90 zł
6 emisji - 80 zł
12 emisji - 70 zł

moduł 3x4 (127,5x173)

1 emisja - 150 zł
6 emisji - 140 zł
12 emisji - 130 zł
DOPŁATY
I strona, moduły 2x1, 2x2,6x1,
3x4, 6x2 ................ +300%
III strona .................... +20%
Rozkadówka .............. +10%
Ostatnia strona ......... + 50%
OGŁOSZENIA INNE

moduł 6x2 (259x84,5)

1 emisja - 150 zł
6 emisji - 140 zł
12 emisji - 130 zł

moduł 6x4 (259x173)

1 emisja - 280 zł
6 emisji - 270 zł
12 emisji - 260 zł

moduł 6x8 (259x350)

1 emisja - 500 zł
6 emisji - 450 zł
12 emisji - 400 zł

Reklama w internecie

Wszystkie reklamy z gazety drukowanej są umieszczane na
www.idrezdenko.pl i Facebook.

Wszelkie ogłoszenia niekomercyjne, życzenia, kondolencje. Mogą skadać się
z kilku łączonych modułów
1x1 (40x40,25). Cena jednego modułu ...................... 20 zł
Wzornictwo i graﬁka według
zaleceń klienta.
Artykuły sponsorowane wyceniane są indywidualnie.

Zasięg
Drezdenko Bez Cenzury - GŁOS REGIONU ukazuje się na początku miesiąca.
Gazeta wydawana jest w nakładzie 2500 sztuk i w całości rozchodzi się do czytelników
w zaledwie kilka dni. Kolportowana jest w stałych punktach na terenie Gminy Drezdenko.
Gwarantujemy NAJWIĘKSZY ZASIĘG ze wszystkich tytułów prasowych dostępnych
na lokalnym rynku, a co za tym idzie największą skuteczność zamieszczonej u nas reklamy.
Jesteśmy też dostępni w całości w internecie na www.idrezdenko.pl oraz na portalu Facebook,
dzięki temu wszystkie zamieszczone u nas reklamy docierają do jeszcze większej liczby odbiorców.
MG DESIGN Mateusz Grzymałowski
ul. Chrobrego 2/4, 66-530 Drezdenko
NIP: 2810032010, REGON: 365057610

REKLAMA:
email: biuromg@o2.pl
Tel: 506 389 709, 665 233 905

REDAKCJA:
email: redakcja@idrezdenko.pl
Tel: 506 389 709, 665 233 905

