REKLAMA
MODULARZ

SZEROKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ
w mm

CENA NETTO

1 moduł

48 x 48

50,- zł

2 moduły

101 x 48

100,- zł

123,00 zł

153 x 48

150,- zł

184,50 zł

48 x 153

200,- zł

246,00 zł

260 x 48

250,- zł

307,50 zł

260 x 48

350,- zł

430,50 zł

10 modułów

260 x 101

450,- zł

553,50 zł

pół strony poziom

260 x 178

cała strona

260 x 360

(pion lub poziom)

3 moduły
(pion lub poziom)

4 moduły
(pion, poziom lub kwadrat)

5 modułów
(poziom)

5 modułów poziom
pierwsza strona okładki

CENA BRUTTO

61,50 zł

Ustalenia indywidualne
Podstawową jednostką jest moduł 48 x 48 mm. Moduły można dowolnie łączyć i dowolnie komponować.

RABATY
Zamówienie na minimum 3 m- ce – 5% rabatu
Zamówienie na minimum 6 m- cy – 10% rabatu
Zamówienie na czas nieokreślony – 20% rabatu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Max. 250 słów (w tym tytuł lead oraz tekst) – 150,Max. 500 słów (w tym tytuł lead oraz tekst) – 300,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ULOTKI
Dystrybucja ulotki wraz z gazetą – cena 0,08 zł od sztuki. Przy stałej współpracy cena ustalana indywidualnie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLAMA NA WWW.PULSGMINY.PL (30 dni)
Baner (na górze strony, szerokość całej strony, wysokość 75 px)

195,-

Baner średni 260 x 75 px (po prawej stronie strony)

95,-

Baner mały 75 x 75 px (po prawej stronie strony)

50,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA SPECJALNA – PARTNER STRATEGICZNY
Oferta na wyłączność - w każdym wydaniu jest miejsce tylko dla jednego Partnera Strategicznego.
Oferta zawiera:
- reklama na 1 stronie w prawym górnym rogu 135 x 54 mm

300,-

- hasło reklamowe (do 40 znaków) w nagłówku każdej wewnętrznej strony gazety

100,-

- artykuł promocyjny (max. 250 słów)

150,-

- dystrybucja ulotek wraz z Pulsem Gminy (5.000 szt.)

400,-

- reklama na www.pulsgminy.pl (260 x 75 px) – 30 dni

95,-------------------------

Cena Oferty Specjalnej

1045,- 900,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ostania strona okładki +10%
Przy stałej współpracy dodatkowe opusty, ustalane indywidualnie.
Na życzenie klienta opracujemy projekt reklamy, a także zindywidualizujemy rozmiary.
Projekt w cenie reklamy.
Wszystkie podane powyżej ceny netto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesięcznik Puls Gminy, adres do korespondencji: 62- 070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 16 skr. 19, Tel. 535 53 77 22
kontakt@pulsgminy.pl

www.pulsgminy.pl

facebook.com/PulsGminy

twitter.com/Puls_gminy

