CHARAKTERISTIKA TITULU špecializovanej prílohy denníka ÚJ SZÓ vo formáte A4 na SC papieri
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Tlačený náklad:

29 000 ks

Rozsah:

16 strán A4, SC papier

Periodicita:

mesačník

Distribúcia:

celý náklad denníka ÚJ SZÓ
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Viac informácií o charakteristike a možnostiach titulu: tel.: 02/592 33 228, 235, e-mail: reklama@ujszo.com

CENNÍK INZERCIE špecializovanej prílohy denníka ÚJ SZÓ vo formáte A4 na SC papieri
1/1 spadávka*
200 x 260 mm

1/1 sadzobný
175 x 230 mm

2. str. obálky
200 x 260 mm

3. str. obálky
200 x 260 mm

4. str. obálky
200 x 260 mm

1/2 výška spadávka*
102 x 260 mm

1/2 výška sadzobný
85 x 230 mm

platný od 1. 1. 2015

Zľavy za opakovanie
3 - 6 krát
7 - 11 krát
12 a viackrát

3%
5%
10 %

Zľavy za balíkovú inzerciu
Informácie v inzertnej kancelárii

1 380 EUR

1 380 EUR

1/2 šírka spadávka* 1/2 šírka sadzobný
175 x 113 mm
200 x 125 mm

1 700 EUR

1/3 výška spadávka*
72 x 260 mm

1 700 EUR

1/3 výška sadzobný
55 x 230 mm

2 100 EUR

1/3 šírka spadávka*
200 x 85 mm

690 EUR

1/3 šírka sadzobný
175 x 75 mm

690 EUR

1/4 šírka
175 x 55 mm

Zľava za papier
Uvedené ceny platia v prípade keď príloha vychádza na
SC papieri, v prípade, že príloha vychádza na novinovim
papieri, objednávateľ má nárok na zľavu
20%
Atypické formy inzercie
vkladaná inzercia do 50 g
vkladaná inzercia nad 50 g
vlepovaná inzercia
pásky

Príplatky
požadované miesto
výroba inzerátu
Storno poplatky
13 dní pred uverejnením
12-9 dní pred uverejnením

690 EUR

690 EUR

460 EUR

460 EUR

460 EUR

1/4 výška
85 x 113 mm

1/8 šírka, modul
175 x 30 mm

1/8 modul
55 x 80 mm

1/16 modul
55 x 50 mm

1/16 modul
115 x 25 mm

460 EUR

340 EUR

Uzávierky
pre objednávky
pre podklady

0,07 EUR /1 kus
dohodou
od 0,12 EUR /1 kus
od 0,17 EUR /1 kus

50 %
5%

50 %
100 %
13 prac. dní pred uverejnením
13 prac. dní pred uverejnením

Technické podmienky
nosič: DVD, CD, e-mail
formáty: Press PDF, EPS Photoshop - 300 dpi, EPS Illustrator
(text v krivkách) vo farbách CMYK
Uvedené ceny sú bez DPH

Poznámky: Agentúrne zľavy poskytujeme len zmluvným partnerom. Na atypické
formy inzercie nie je možné uplatniť žiadne zľavy (za objem, opakovanie,
balíkové, klientské).

340 EUR

170 EUR

170 EUR

105 EUR

Upozernenie: Objednaním inzercie objednávateľ akceptuje
Všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie inzercie
spoločnosťou Petit Press, a.s., (ďalej len "VOP"). Aktuálna
verzia VOP je uverejnená na internetovej stránke www.
petitpress.sk/inzercia a dostupná na vyžiadanie v inzertnej kancelárii Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 01 Bratislava, alebo
na e-mailovej adrese reklama@ujszo.com

105 EUR
* na spadávku pridať +5 mm

