CENNIK
REKLAM

CENA PODSTAWOWA:
Reklamy ramkowe mog¹ byæ zamawiane jako wielokrotnoœæ
pojedyñczego modu³u wg schematu zilustrowanego poni¿ej.
BONIFIKATY:
– 3 emisje
– 5 emisji
– 10 emisji
– kampania d³ugoterminowa – od 12 emisji
z przerw¹ nie d³u¿sz¹ ni¿ 2 tygodnie
DOP£ATY
Kolor (pe³ny)
Wybór miejsca:
Na stronie nr 2 i 3 (informacyjne):

– 10%
– 15%
– 20%
– 25%
+ 50% ceny podst.
+ 25% ceny podst.
+ 50% ceny podst.

MIEJSCA SZCZEGÓLNE
Ostatnia strona:
3,00 z³ za 1 cm kw. + VAT
Pierwsza strona:
4,00 z³ za 1 cm kw. + VAT
Reklama na 1 stronie obok winiety (6x8 cm)
500z³ +VAT

Redakcja „¯ycie Kalisza”
Wydawnictwo Idea Contact sp. z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Spó³dzielcza 6,

tel. (0 62) 768-33-33, 501-11-71
tel./fax (0 62) 766-12-72
e-mail: arek@zyciekalisza.pl reklama@zyciekalisza.pl
www.zyciekalisza.pl
NIP: 618-18-65-415,
Kapita³ zak³adowy: 2204000 z³, KRS: 0000140391

MATERIA£ SPONSOROWANY 1890z³/strona (kolor) + VAT
Opracowanie dziennikarskie tekstu
200z³/ za stronê + VAT
OG£OSZENIA DROBNE (Tutaj ceny razem z VAT)
– do 10 s³ów
– 9z³ co czwarte og³oszenie gratis
– powy¿ej 10 s³ów
– 0,9 z³ za s³owo
– obwódka
+ 5z³
– obwódka eliptyczna
+ 5z³
– negatyw
+ 5z³
– wyt³uszczenie
+ 3z³
INSTERT (ca³y nak³ad)

PODSTAWOWE CENYOG£OSZENIARAMKOWEGO NASTRONACHREKLAMOWYCH

800 z³ + VAT

Fax do wydawnictwa: (062) 766-12-72
........, dnia:...........................
nazwa firmy i jej adres

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
NIP
..........................................

Zamówienie
reklamy w „¯yciu Kalisza”
Niniejszym zlecamy wydawnctwu Idea Contact sp. z o.o. publikacjê
w tygodniku ¯yciu Kalisza nastêuj¹cej reklamy :
iloœæ modu³ów:............
iloœæ emisji:................
data rozpoczêcia
emisji:.........................
treœæ reklamy:............. wysy³amy e-mailem na adres
arek@zyciekalisza.pl
lub w za³¹czniku
(najlpiej pliki w postaci: *cdr, *eps, lub inne)

inne ustalenia:............

UPOWA¯NIENIE
STA£E
UPOW
A¯NIENIE ST
A£E
jestem p³atnikiem
podatku V
AT
VA
i upowa¿niam firmê
IDEA CONT
ACT sp. z o.o.
CONTACT
do wystawienia faktury
bez mojego podpisu

....................................
czytelny podpis
osoby zamawiaj¹cej

Fax do wydawnictwa: (062) 766-12-72

