Oferta reklamowa

Koszt reklamy w wydaniu drukowanym:
Moduł

Wymiar
Poziom

1/1
1/2
185 mm x 128 mm
1/3
185 mm x 85 mm
1/4
1/6
90 mm x 63 mm
I okładka
II lub III okładka
IV okładka
Artykuł
promocyjny
Wrzutka

Pion
205 mm x 289 mm (na
spad)
90 mm x 255 mm
60 mm x 255 mm
90 mm x 125 mm
59 mm x 127 mm
205 mm x 214 mm
205 mmx289 mm
205 mm x 289 mm
1 strona A4

Czarno-białe

Kolor

1 500 zł

3 000 zł

1 000 zł
ind.
500 zł
ind

2 000 zł
ind.
ind.
ind.
4 500 zł
3 500 zł
4 500 zł
ind.

ind.

ind. - cena ustalana indywidualnie
Uwaga: wielkość strony po obcięciu 290 x 205 mm, wielkość reklamy na spad 295 x 205
mm
Warunki zamieszczania reklam: wszystkie ceny podane są w PLN i są cenami netto
(trzeba uwzględnić podatek VAT 23%). Zamówienia wraz z materiałem należy przekazać
do Redakcji na 6 tygodni przed planowaną publikacją. W ramach usługi Zleceniodawcy
przesyłany jest listem poleconym jeden egzemplarz okazowy czasopisma wraz z fakturą.
W przypadku wycofania się po złożeniu pisemnego zamówienia Zleceniodawcę obowiązuje
opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości zlecenia netto. Wycofanie się
Zleceniodawcy w ciągu ostatnich 14 dni i mniej przed ukazaniem się czasopisma nie zwalnia
go od obowiązku uregulowania pełnej zapłaty za zamówioną reklamę lub ogłoszenie płatne.
Powyższe koszty dotyczą ogłoszeń gotowych do druku (rozbarwienia na kliszach wraz z
próbą koloru). Koszty przygotowania materiałów do druku wymagają każdorazowego
uzgodnienia.
Warunki techniczne: pliki otwarte (qxd, cdr, ai – z załączonymi czcionkami lub
czcionkami zamienionymi na krzywe) oraz pliki w formatach: tiff, eps, jpg (o rozdzielczości
minimum 300 dpi przy rzeczywistych rozmiarach i w trybie CMYK); nośnik: poczta
elektroniczna, FTP, CD, ZIP.
Rabaty: 3 powtórzenia - 5% rabatu, 4 do 9 powtórzeń - 10% rabatu, 10 i więcej powtórzeń
- 20% rabatu.

Miesięczny koszt reklamy na stronie www.cieplowent.pl:
Rodzaj
bannera
Mały box
reklamowy
Boczny duży
Poziomy duży

Cena (zł)
dla reklamodawców
wersji drukowanej
250

Cena (zł)
dla pozostałych

Wymiary
(piksele)

400

270 x 270

350
380

550
600

270 x 500
1120 x 250

Waga (kB)

50
150
250

Czas prezentacji: 30 dni
Lokalizacja: Baner mały i duży - strona główna i podstrony, Baner wysoki - podstrony
Format: JPEG, GIF, FLASH
Rabaty: przy dłuższym zamówieniu: 3-5 miesięcy - 10%, od 6 mies. - 15%
Warunki zamieszczania reklam: Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku
VAT. Warunkiem zamieszczenia banera i wystawienia faktury VAT jest nadesłanie
zamówienia oraz gotowych materiałów do redakcji nie później niż na 2 dni przed planowaną
emisją. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku
wyczerpania powierzchni stron serwisu.

