inzerce

Nepomucké
noviny
Informace o novinách
název: Nepomucké noviny / vydává: Město Nepomuk,
IČO: 00256986 / povolení MK ČR E 12327 / periodicita: měsíčník /
náklad: 3 000 ks / počet stran: 36 / formát: A4 / maximální tisk.
plocha: 186 x 273 mm / barevnost: obálka a tři oboustranně
barevné dvoulisty (16 str.), ostatní černobíle / vazba: V1 /
tisk: ofset (na spad) / papír: 70 g/m2 / distribuce: všechny
domácnosti a ﬁrmy na území města Nepomuk, distribuční
místa ve městě a obcích Mikroregionu Nepomucko

1/1

3/4

1/2

186 × 264 mm (výška)

186 × 198 mm (výška)

186 × 130 mm (šířka)

5 600 / 8400 Kč

4 170 / 6260 Kč

2 755 / 4 135 Kč

400 / 800 Kč *

1/4

200 / 400 Kč *

1/4

1/8

186 × 66 mm (šířka)

90,5 × 130 mm (výška)

90,5 × 63,5 mm (šířka)

1 350 / 2 030 Kč

1 350 / 2 030 Kč

650 / 975 Kč

100 / 200 Kč *

100 / 200 Kč *

50 / 100 Kč *

* cena pro kulturní instituce a spolky mimo Mikroregion Nepomucko

Ceník je platný od 1. 5. 2019

formát plošné inzerce

velikost v (mm)

cena černobíle

cena barevně

1/1 strany

186 × 264 mm (výška)

5 600 Kč

8 400 Kč

1/1 strany – zadní strana

186 × 264 mm (výška)

nelze

10 000 Kč

3/4 strany

186 × 198 mm

4 170 Kč

6 260 Kč

1/2 strany

186 × 130 mm (šířka)

2 755 Kč

4 135 Kč

1/4 strany

90,5 × 130 mm (výška) / 186 × 66 mm (šířka)

1 350 Kč

2 030 Kč

1/8 strany

90,5 × 63,5 mm (šířka)

650 Kč

975 Kč

Inzertní článek bez kontaktů

Libovolný formát inzerce viz výše

SLEVA – 50%

SLEVA – 50%

Inzertní článek s kontakty

Libovolný formát inzerce viz výše

SLEVA – 20%

SLEVA – 10%

Nabídky pracovních míst

Libovolný formát inzerce viz výše

SLEVA – 50%

SLEVA – 30%

černobíle

barevně

1/1 strany		

400 Kč

800 Kč

1/2 strany		

200 Kč

400 Kč

1/4 strany		

100 Kč

200 Kč

1/8 strany		

50 Kč

100 Kč

Kulturní instituce a spolky mimo Mikroregion Nepomucko
		

Společenská kronika

Řádková inzerce

Vzpomínka, blahopřání – i s fotografií		

30 Kč

Noví občánci – i s fotografií		

ZDARMA

Sleva za opakování plošné inzerce
otisknuto 2 x 		

SLEVA – 5%

otisknuto 3-5 x 		

SLEVA – 10%

otisknuto 6 x a více		

SLEVA – 20%

agenturní slevy		

10% pro reklamní a PR agentury

komerční 		
(max. 120 znaků vč. mezer)*

50 Kč

nekomerční 		
(max. 120 znaků vč. mezer)

ZDARMA

poznámka: Do novin lze inzerentem v této rubrice
umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
Na inzerce označené hvězdičkou *
se nevztahují žádné slevy za opakování.

Slevu za opakování lze uplatnit při platbě předem.

Sponzor vydání
Výhodným typem celoroční inzerce je sponzorství
konkrétního vydání Nepomuckých novin v průběhu roku.
Za jednorázovou roční částku má inzerent k dispozici
1/2 strany (barevně) ve sponzorovaném čísle a v dalších
11 vydáních 1/8 strany (černobíle). Tento typ inzerce
je smluvně uzavřen s redakcí Nepomuckých novin.
Vhodné pro dlouhodobou vzájemnou spolupráci.
Mediální partnerství
Pořadatelům kulturních, společenských a sportovních
akcí nabízíme za výhodných podmínek zveřejnění
pozvánky v našich médiích jako mediální partneři.
Technické požadavky na příjem inzerce
Inzertní podklady dodávejte ve formě tiskového PDF
bez tiskových značek v barevném prostoru CMYK
(bez přímých barev). Textové podklady dodávejte
ve formátech – .doc, .txt, .odt, .rtf, případné
ilustrace a fotograﬁe dodávejte samostatně!

Kontakt:
Kulturní a informační centrum
nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk
e-mail: noviny@nepomuk.cz
http://noviny.nepomuk.cz
Předplatné, příjem inzerce:
po–pá 8.30–16.00 hodin
Redakce, sponzorské smlouvy:
st 10.00–12.00 13.00–16.00 hodin
šéfredaktorka – Hana Staňková
tel.: (+420) 371 580 336

