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cennik: REKLAMY DRUKOWANE
Obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 

Ogłoszenia drobne   wydanie codzienne  wydanie magazynowe

jednostka – wiersz do 32 znaków netto brutto netto brutto

wiersz 8,00 zł 9,84 zł 13,90 zł 17,10 zł
wiersz pogrubiony 10,40 zł 12,79 zł 18,00 zł 22,40 zł
wiersz w kontrze (białe litery na czarnym tle) 13,90 zł 17,10 zł 23,00 zł 28,29 zł
wiersz z żółtym tłem (czarne litery na żółtym tle) 15,50 zł 19,07 zł 26,00 zł 31,98 zł
ramka w drobnych (cena z 1 moduł ogłoszeniowy) 92,00 zł 113,16 zł 186,00 zł 228,78 zł

Ogłoszenia modułowe   wydanie codzienne  wydanie magazynowe

jednostka – moduł: szer. 47 mm, wys. 34 mm netto brutto netto brutto

strony ogłoszeniowe 80,00 zł 98,40 zł 162,00 zł 199,26 zł
strony redakcyjne 127,00 zł 156,21 zł 256,00 zł 314,88 zł
pierwsza strona 220,00 zł 270,60 zł 443,00 zł 544,89 zł
trzecia strona 150,00 zł 184,50 zł 290,00 zł 356,70 zł
ostatnia strona 174,00 zł 214,02 zł 256,00 zł 314,88 zł

Nekrologi  wydanie codzienne  wydanie magazynowe

jednostka – moduł: szer. 47 mm, wys. 34 mm netto brutto netto brutto

strona ogłoszeniowa 38,00 zł 46,74 zł 64,00 zł 78,72 zł
strona redakcyjna 57,00 zł 70,11 zł 104,00 zł 127,92 zł

Abonamenty miesięczne  

jednostka – moduł: szer. 47 mm, wys. 34 mm netto brutto

informator „Zdrowie” 810,00 zł 996,30 zł
informator „Usługi pogrzebowe” + Internet 2 065,00 zł 2 539,95 zł
informator „Auto-Moto” (format E1: szer. 251 mm, wys. 34 mm, emisja pn. + czw. + pt. 1 150 zł 1 414,50 zł

Inserty  

jednostka – 100 szt. netto brutto

ulotka o wadze do 30 g 12,50 zł 15,38 zł
inserty o innych parametrach cena negocjowana
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rabaty i dopłaty: REKLAMY DRUKOWANE
Obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 

Rabaty branżowe  

za publikację na stronach tematycznych

Nieruchomości poniedziałek 25%
Budownictwo poniedziałek 25%
Przetargi i komunikaty wtorek / środa 25%
Motoryzacja czwartek 25%
Praca czwartek 25%
Praca czwartek + poniedziałek 50%
Propozycje na weekend piątek (wydanie magazynowe) 30%

Rabaty za wielokrotność  

płatność gotówką przed emisją (przedpłata)

 3-krotna publikacja ogłoszenia 5%
 5-krotna publikacja ogłoszenia 7%
 7-krotna publikacja ogłoszenia 10%
20-krotna publikacja ogłoszenia 15%
25-krotna publikacja ogłoszenia 16%
30-krotna publikacja ogłoszenia 18%
35-krotna publikacja ogłoszenia 20%
40-krotna publikacja ogłoszenia 21%
45-krotna publikacja ogłoszenia 23%
50-krotna publikacja ogłoszenia 25%
za każde następne pięć publikacji ogłoszenia rabat zwiększa się o 1%
maksymalna wysokość rabatu za wielokrotność wynosi 40%

Dopłaty  

za dodatkowe parametry ogłoszenia

Kolor druk ogłoszenia w pełnym kolorze 20%
Superekspress publikacja ogłoszenia następnego dnia 30%
Wskazanie miejsca ogłoszenie ukaże się we wskazanym miejscu 15%
Ogłoszenie przy winiecie ogłoszenie na pierwsze stronie w prawym górnym rogu 30%
Tekst sponsorowany opracowanie materiału 10%
Zbieranie ofert przez okres 2 tygodni 20,00 zł netto
Ogłoszenia drobne w internecie dodatkowa publikacja na stronie www.24kurier.pl przez okres 7 dni 2,00 zł netto


