
Redakcia okresného týždenníka POKROK
Since 1973

SNP 29 Veľký Krtíš
IČO: 17 892 970, IČ DPH SK 1020599635

CENNÍK A ROZMERY PLOŠNEJ INZERCIE
(ceny sú vrátane 20 % DPH)

Platnosť cenníka od  1. 1. 2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Čiernobiela reklama
Cena s DPH za uverejnenie v jednom čísle

1/32 (4,5 x 3,20 cm) 12,00 €
1/16 (4,5 x 6,5) 21,00 €
1/8 (9,5 x 6,5) 45,00 €
1/4 (9,5 x 13,5) 71,00 €
1/2 (19,5 x 13,5) 132,00 €
1/1 (19,5 x 27,5) 214,00  €

Plnofarebná reklama – obálka (mimo titulnej strany)
Cena s DPH za uverejnenie v jednom čísle

1/32 (4,5 x 3,25 cm) 12,50 €
1/16 (4,5 x 6,5 cm) 25,00 €
1/8 (9,5 x 6,5 cm) 50,00 €
1/4 (9,5 x 13,5 cm) 99,75 €
1/2 (19,5 x 13,5 cm) 199,50 €
1/1 (19,5 x 27,5) 399, 00 €

Rozmery sú uvedené: šírka x výška  a sú vrátane DPH za jedno uverejnenie.
Dohodovú cenu Vám ponúkneme v prípade dvoch a viac opakovaní.

Titulná strana - príplatok 50 % k cene zadnej strany platí pre farebnú reklamu
Príplatok za reklamu na redakčnej strane 50 % - platí pri jednofarebnej inzercii.

Uzávierka pre podanie inzercie do najbližších novín je do stredy 14.00 hodiny s pripísaním
platby na účet Vydavateľstva NOVAPRESS – Mgr. Ružena Hornáčeková ( ďalej len

NOVAPRESS), IBAN: SK 48 7500 0000 0040 2997 8836 do štvrtka do 12.00 hodiny.
Inzercia zadaná po tomto termíne bude uverejnená až v nasledujúcom čísle. Platí to aj pre

inzerciu, ktorej platba bude pripísaná na účet po uvedenom termíne.

Občianska inzercia:
0,20 € / slovo

zvýraznenie písma ( +1,50 € )
rámik ( +2,50 € )

Akcia:



Pri dvoch platených uverejneniach je tretíkrát zadarmo.
Pri troch platených uverejneniach sú dve uverejnenia zadarmo.

Pri dlhodobej inzercii je cena dohodou.

Spomienka, smútočné oznámenie a blahoželanie – bežný rozmer 1/8 strany

jednotná cena 12,00 € s fotografiou
bez fotografie 10,00 €

Za väčší rozmer; resp. oznam na titulke je cena dohodou.

Cenník internetovej reklamy

Hlavná stránka
od 35 € /týždeň
(cena bez DPH)

na výber z dvoch formátov bannerov:
na šírku 553 x 200 pixelov
na výšku 324 x 450 pixelov

Cenník:

Sekcia článkov
100 € /mesiac

(cena bez DPH)
umiestnenie v bočnom paneli pri každom článku

na výšku 324 x 200 pixelov

Cenník plošnej reklamy v novinách – platný od minulého roka.


