
Sucholeski - magazyn mieszkańców gminy
- reklamy kolorowe: ceny, wymagania techniczne.

1 moduł (1x1)
46,5 x 67,5 mm

150 zł

2 moduły (1x2)
pionowo
46,5 x 139,5 mm

300 zł

2 moduły (2x1)
poziomo
97,5 x 67,5 mm

300 zł

3 moduły (1x3)
pionowo
46,5 x 211,5 mm

450 zł

3 moduły (3x1)
poziomo
148,5 x 67,5 mm

450 zł

4 moduły (2x2)
pionowo
97,5 x 139,5 mm

600 zł
- wewnątrz numeru

725 zł 
- strony od 2 do 6

4 moduły (1x4)
pionowo
46,5 x 283,5 mm

600 zł

4 moduły (4x1)
poziomo
199,5 x 67,5 mm

600 zł
- wewnątrz numeru

725 zł 
- strony od 2 do 6

6 modułów (2x3)
pionowo
97,5 x 211,5 mm

900 zł

6 modułów (3x2)
poziomo
148,5 x 139,5 mm

900 zł

8 modułów (2x4)
pionowo
97,5 x 283,5 mm

1200 zł
- wewnątrz numeru

1450 zł 
- strony od 2 do 6

8 modułów (4x2)
poziomo
199,5 x 139,5 mm

1200 zł
- wewnątrz numeru

1450 zł 
- strony od 2 do 6

9 modułów (4x2)
pionowo
148,5 x 211,5 mm

1350 zł

cała strona (na spad)
pionowo
230 x 314 mm
+ 3 mm spadu
5000 zł - 1 str. okładki
3500 zł - 4 str. okładki
2900 zł - strony od 2 do 6
2400 zł - wnętrze

16 modułów (4x4)
cała strona
pionowo
199,5 x 283,5 mm
3500 zł - 4 str. okładki

2400 zł - wnętrze
2900 zł - strony od 2 do 6

Wymagania techniczne dla materiału:
1. Akceptowane formaty plików:

- wektorowe: cdr, ai, eps, pdf po zamianie
   wszystkich fontów na krzywe
- rastrowe (bitmapowe): TIFF, JPEG (kompresja

wysokiej jakości)
2. Rozdzielczość: 262 dpi, max. 350 dpi
3. Model kolorów: CMYK dla koloru

lub grayscale (dla czarno-białych)
4. Wymiar: dokładnie wg siatki modułów
5. Spad (dla całych stron): 3 mm ze wszystkich stron

Wymagania techniczne dla materiału 
do składu reklamy
1. Akceptowane formaty plików składowych:

- tekstowe: doc, rtf, odt, txt 
- grafika wektorowa: cdr, ai, eps
- grafika rastrowa (bitmapowa): TIFF, JPEG (kompresja wysokiej jakości)

2. Dokładny opis projektu (a najlepiej makieta)
3. Inne istotne informacje, np. identyfikacja graficzna firmy (CI).

Logo na mapie: 300 zł netto za jedną emisję

Reklama: Agnieszka Łęcka, tel. 669 69 00 36
email: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

Wszystkie ceny są kwotami netto (+23% VAT) za 1 emisję. 
Rabaty do uzgodnienia.


