
CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWYCH od 01.01.2019 r.

Reklama na ok³adkach - ceny netto

Reklama na stronach redakcyjnych - ceny netto

Insert/wrzutka – 0,90 z³/szt (netto)
Artyku³ sponsorowany – w cenie powierzchni reklamowej

Poradnik drukowany w nak³adzie: 2500 egz.

Ok³adka
przed

obciêciem
Ok³adka II Ok³adka III Ok³adka IV

Kolor - 3900 z³

200x270 200x270 200x270208x278

Kolor - 3500 z³ Kolor - 4900 z³

Czarno-bia³e - 1900 z³

Kolor - 2900 z³ Kolor - 1900 z³ Kolor - 1900 z³ Kolor - 1200 z³

Czarno-bia³e - 1200 z³ Czarno-bia³e - 1200 z³ Czarno-bia³e - 700 z³

170x110  85x230 85x110170x230

Pe³na kolumna ½ kolumny ½ kolumny ¼ kolumny

FORMA 
DOSTARCZANIA
MATERIA£ÓW
REKLAMOWYCH

PRZYJÊCIE
ZAMÓWIENIA

WARUNKI
P£ATNOŒCI

RABATY

Formaty elektroniczne: PDF, TIF, EPS (z za³¹czonymi zdjêciami, grafikami, czcionki zamienione na krzywe).
Informacje techniczne: liniatura – 150 lpi, rozdzielczoœæ – 300 dpi, kolorystyka CMYK (w przypadku reklam kolorowych).
Reklamy na spad powinny mieæ wszystkie elementy graficzne, umieszczone w odleg³oœci minimum 5 mm 
w g³¹b reklamy od linii ciêcia (dot. reklam na ok³adki).

Wydawca zastrzega sobie mo¿liwoœæ odmowy opublikowania reklamy, bez podania przyczyny, w ci¹gu trzech dni od
daty nades³ania przez Zamawiaj¹cego formularza zamówienia reklamy. Reklama przekazana wydawnictwu do
publikacji musi byæ w ca³oœci zgodna z przepisami prawa, obowi¹zuj¹cymi w Polsce.

P³atnoœæ za umieszczenie reklamy regulowana bêdzie na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni od daty jej 
wystawienia. W przypadku p³atnoœci przed emisj¹ – regulacja na podstawie dokumentu pro forma. 
W przypadku uchybienia wy¿ej okreœlonemu terminowi p³atnoœci, Zleceniodawca zap³aci odsetki w wysokoœci 0,02% 
wymaganej kwoty za ka¿dy dzieñ opóŸnienia. Wydawca zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian cen reklam w ci¹gu roku, 
nie dotyczy to reklam zamówionych przed zmian¹ cennika. Je¿eli zleceniodawca korzysta z rabatu za zamówienie 
reklamy wieloedycyjnej, w przypadku niedope³nienia iloœci zamówionych emisji zobowi¹zany jest do zap³aty 
wartoœci przyznanego rabatu, w terminie 7 dni od dnia zerwania umowy.

Rabaty za powtarzalnoœæ og³oszenia, artyku³y sponsorowane, wk³adki - ceny do indywidualnej negocjacji.

PORADNIK PRAWNY DLA GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZ¥DOWY
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PORADNIK PRAWNY DLA GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZ¥DOWY

Cennik e-powierzchni reklamowych na stronie

od 01.01.2019 r.

Reklama widoczna w ca³ym portalu

Baner prawy mod.1 – 150x200 px
Baner prawy mod.2 – 150x300 px
Baner centralny – 960x200 px

Reklama na stronie g³ównej

Baner mini – 590x60 px
Baner midi – 590x120 px

Artyku³ sponsorowany + zajawka
(zajawka na stronie g³ównej
w postaci logo, tytu³u i wstêpu)

- do cen nale¿y doliczyæ 23% VAT
- przy d³u¿szych lub wielokrotnych emisjach mo¿liwoœæ rabatu
- materia³y prosimy przesy³aæ w formatach: GIF lub SWF 
  na adres: reklama@doradcaurzedu.pl

300 z³
400 z³

1400 z³

emisja tygodniowa 

emisja tygodniowa 

emisja tygodniowa 

400 z³
600 z³

1400 z³

WYDAWCA: Skibniewski Media, Warszawa, rok za³o¿enia 1996
REKLAMA: ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice, reklama@doradcaurzedu.pl, tel. 537 330 338

www.doradcasamorzadu.pl

Iloœæ ods³on – œrednia miesiêczna: 150 000 
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