
255 x 99 mm
450 z³+23%VAT= 553,50 z³

99 x 47 mm
110 z³ + 23% VAT = 135,30 z³

47 x 99 mm
110 z³ + 23% VAT = 135,30 z³

99 x 99 mm
279 z³ + 23% VAT = 343,17 z³

47 x 23,5 mm
45 z³ + 23% VAT = 55,35 z³

99 x 23,5 mm
69 z³ + 23% VAT = 84,87 z³

47 x 47 mm
69 z³ + 23% VAT = 84,87 z³

151 x 47 mm
185z³ + 23% VAT = 227,55 z³

Kurier Podlaski - G³os Siemiatycz jest cz³onkiem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Adres redakcji i wydawcy, biuro og³oszeñ:
Agencja Informacyjna "G³os" 

Jerzy Nowicki, Jacek S. Wasilewski
pl. Jana Paw³a II 5, 17-300 Siemiatycze

NIP: 544-133-66-48

nr rachunku bankowego
32 1240 2210 1111 0000 3177 3645

Biuro og³oszeñ zaprasza:
od poniedzia³ku do pi¹tku od 9.00 do 17.00

tel./fax 85 655 24 51
e-mail: reklama@siemiatycze.com

reklamaglos@zetobi.com.pl

Og³oszenia drobne, które maj¹ ukazaæ siê w czwartek,
 przyjmujemy do wtorku do godz. 17.00.

Reklamy przyjmujemy do pi¹tku poprzedzaj¹cego tydzieñ
ukazania siê gazety.

Zni¿ki (nie dotycz¹ og³oszeñ drobnych):
2-5 emisji 10%    6-10  emisji 20%
11-15 emisji 30%    16-20 emisji 40%
Zni¿ki obowi¹zuj¹ przy p³atnoœci z góry.

Nekrologi
(zarówno od osób prywatnych, jak i firm)

99 x 99 mm

99 x 99 mm

77,30 z³ + 23 % VAT = 95,08 z³

drobne - 15 z³ brutto 

t³ustym drukiem - 20 z³ brutto 

drobne kolorowe - 25 z³ brutto 
dam pracê - 10 z³ brutto
szukam pracy- bezp³atne (do 4 emisji)
oddam za darmo - bezp³atne (do 4 emisji)

Artyku³ reklamowy

cena jak za takiej samej wielkoœci reklamê

Nie drukujemy reklam na stronach: 2, 3 i ostatniej. 
Na pierwszej stronie wy³¹cznie 3 reklamy nad winiet¹ 
lub na dole strony 85 mm (podstawa) x 25 mm (wys.)
287 z³ + 23 % VAT = 353,01 z³ za emisjê

Kurier Podlaski - G³os Siemiatycz, tygodnik lokalny 
Ukazuje siê od 1990 roku w nak³adzie 4.700 - 6.200 egz.
na terenie powiatów siemiatyckiego, bielskiego, 
hajnowskiego, wysokomazowieckiego i ³osickiego
Objêtoœæ: 24 - 32 strony A3
Druk: drukarnia prasowa - druk z roli na papierze gazetowym

Posiadamy w³asne studio graficzne dzia³u reklamy.
Przyjmujemy te¿ gotowe materia³y do druku jako:
*.TIFF, pliki CorelDraw v. 9.0, mapy bitowe jpg,
ew. inne uzgodnione z nami formaty

pó³ strony (255 x 180 mm) 
890 z³ + 23%VAT = 1.094,70 z³

ca³a strona (255 x 370 mm)

1.590 z³+ 23%VAT = 1.955,70 z³

Cennik obowi¹zuje od 27 listopada 2017 r.

Wk³adkowanie
cena za 1 wrzut (bez kosztów druku insertu) 0,16 z³ + VAT
wrzut wklejany lub banderola 0,29 z³ + VAT

Ceny og³oszeñ drobnych do 20 s³ów

99 x 47 mm

99 x 47 mm

41 z³ + 23 % VAT = 50,43 z³

41 z³ + 23 % VAT = 50,43 z³

¿yczenia, podziêkowania
(ze zdjêciem lub bez),

nie dotyczy ¿yczeñ od firm 
i instytucji, s¹ traktowane jak reklama

¿yczenia, podziêkowania
(ze zdjêciem lub bez),

nie dotyczy ¿yczeñ od firm 
i instytucji, s¹ traktowane jak reklama

Nekrologi
(zarówno od osób prywatnych, jak i firm)

17 z³ + 23% = 20,91 z³

Reklama na www.kurierpodlaski.pl
170 (podstawa) x 50-150 (wys.) pikseli
150 z³ + VAT miesiêcznie
400 z³ + VAT kwartalnie
800 z³ + VAT za pó³ roku 
1.500 z³ + VAT rocznie 

300 (podstawa) x 50-150 (wys.) pikseli
200 z³ + VAT miesiêcznie
500 z³ + VAT kwartalnie
900 z³ + VAT za pó³ roku 
1.700 z³ + VAT rocznie 

za baner na górze strony
650 (podstawa) x 50-150 (wys.) pikseli 
300 z³ + VAT miesiêcznie
800 z³ + VAT kwartalnie
1.600 z³ + VAT za pó³ roku 
3.000 z³ + VAT rocznie

Wszystkie odnoœniki zewnêtrzne 
w podstawowej cenie posiadaj¹ parametr 
nofollow. W przypadku wykupu reklamy 
z odnoœnikiem bez parametru nofollow, 
obowi¹zuje dop³ata 50% ceny reklamy 
podstawowej. Zastrzegamy mo¿liwoœæ 
weryfikacji treœci reklamy przed publikacj¹.

Artyku³ sponsorowany
100 z³ + VAT miesiêcznie
150 z³ + VAT kwartalnie
200 z³ + VAT za pó³ roku
250 z³ + VAT za rok.

Artyku³y sponsorowane s¹ oznaczone jako 
artyku³ sponsorowany. Nie ma mo¿liwoœci 
wykupienia artyku³u bez adnotacji, ¿e jest to 
artyku³ sponsorowany. Wszystkie odnoœniki 
zewnêtrzne w podstawowej cenie posiadaj¹ 
parametr nofollow. W przypadku wykupu 
reklamy z odnoœnikiem bez parametru 
nofollow, obowi¹zuje dop³ata 50% ceny 
podstawowej. Artyku³y sponsorowane 
publikujemy maksymalnie na okres roku. Po 
up³ywie roku istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia 
publikacji. Artyku³ sponsorowany mo¿e byæ 
promowny na stronie g³ównej do 7 dni, 
d³u¿sze promowanie tekstu na stronie 
g³ównej to dop³ata 50 z³ + VAT za ka¿de 
dodatkowe 7 dni. 
Zastrzegamy mo¿liwoœæ weryfikacji treœci 
artyku³u przed publikacj¹.
Wszystkie reklamy, og³oszenia, artyku³y 
sponsorowane maj¹ czas emisji ograniczony 
wykupionym pakietem.


