
Cenník a technické parametre inzercie v Mesačníku Poprad (Platný od 7.10.2020)

+ zariadenia pre seniorov na území mesta Poprad + odberné miesta: MsÚ Poprad, MIK Poprad a Infopoint železničná stanica Poprad-Tatry

1/5 A4, 160,- €*
Parametre Zľavy a zvýhodnenia
Formát
PDF Zľava pri objednávke
300 DPI inzercie v 2 vydaniach – 10 %
bez spadáviek
CMYK Zľava pri objednávke

inzercie v 3 a viac vydaniach – 20 %

Voliteľné príplatky

Garantované zaradenie celostránkovej
inzercie (v poradí od 4. strany) 50,- €*

Garantované horizontálne
resp.  vertikálne umiestnenie reklamy
v rámci strany A4 a dvojstránky 50,- €*

* uvedená cena je BEZ DPH;

Vydavateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení reklamnej strany v poradí strán Mesačníka Poprad
a taktiež právo rozhodnúť o horizontálnom/vertikálnom umiestnení inzercie v rámci strany A4

Inzerent zabezpečí grafický podklad v príslušných rozmeroch podľa zvoleného typu inzercie
a dodá ho vydavateľovi na schválenie najneskôr do 17. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu vydania s objednanou inzerciou.
Úhrada za inzerciu musí byť do 20 dňa v mesiaci, ktorý predchádza danému vydaniu, pripísaná na účet vydavateľa,
v opačnom prípade inzercia nebude uverejnená !

Vydavateľ si vyhradzuje právo neschváliť dodaný grafický podklad v prípade, ak nespĺňa ním stanovené Všeobecné obchodné podmienky.
Z inzercie je vylúčená akákoľvek forma politickej reklamy.

Prametre periodika: celkový náklad 20 500 ks, distribúcia: všetky domácnosti v meste Poprad

¼ A4 
200,- €*

½ A4 
(V),   

400,- €*

zvýhodn
ená 

cena pre 
3 a viac 
vydaní 
320,- €*

zvýhodnená cena 
pre 3 a viac 

vydaní 128,- €*
zvýhodnená cena 

pre 3 a viac 
vydaní 160,- €*

21x6 cm + 2 mm spadavka 10,5 x 15 cm + 2 mm spadavka 10,5x30 cm + 2 mm spadavka

½ A4 (H),        
400,- €*

1/1 A4, 800,- €* 
zvýhodnená cena 

pre 3 a viac 
vydaní 640,- €*

zadná titulka  
vnútorná 1/1 A4 

1200,- €* 
zvýhodnená cena 

pre 3 a viac 
vydaní 960,- €*

zadná titulka  
vonkajšia 1/1 A4 

1600,- €* 
zvýhodnená cena 

pre 3 a viac 
vydaní 1280,- €*

zvýhodnená cena 
pre 3 a viac 

vydaní 320,- €*

21x15 cm + 2 mm spadavka 21x30 cm + 2 mm spadavka 21x30 cm + 2 mm spadavka 21x30 cm + 2 mm spadavka


	Hárok1

