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„Po Sąsiedzku”/ „Kurs na Polskę” ukazuje się nieprzerwanie od trzech lat w nakładzie
50 tys. egzemplarzy. Dzięki współpracy z naszym partnerem medialnym z Kaliningradu, wypracowaliśmy unikalną dystrybucję, gwarantującą bezpośrednie i co najważniejsze bezpłatne dotarcie do mieszkańców Obwodu. Gazeta cieszy się uznaniem
zarówno czytelników, jak i reklamodawców z różnych dziedzin gospodarki. Naszym
głównym celem jest nawiązanie ścisłych kontaktów handlowych pomiędzy regionami:
Warmią, Mazurami i Pomorzem a Kaliningradem oraz zaproszenie mieszkańców obwodu do skorzystania z najciekawszych ofert polskich firm.
Aby skuteczność Państwa reklamy była jeszcze większa, każde wydanie będziemy dystrybuować również podczas targów w Kaliningradzie z różnych branż: turystyki, budownictwa, nowoczesnych technologii, mody, urody czy zdrowia.

W ramach współpracy zapewniamy:
• dotarcie do potencjalnych klientów z Kaliningradu.
• profesjonalną pomoc przy tworzeniu skutecznej reklamy
• tłumaczenie na język rosyjski
• projekt graficzny

Już dziś zaplanuj kampanię na 2014 rok...
Daty wydań*: 7 marca, 10 kwietnia, 22 maja, 22 sierpnia, 9 października, 27 listopada

...a otrzymasz korzystne rabaty

przy zamówieni emisji
na wszystkie wydania

przy zamówieniu
emisji na 3 wydania

przy zamówieniu
emisji na 2 wydania

* wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany dat wydań

Koszt zaangażowania (jedno wydanie):
– 1 cała strona (260-301 mm) 3000 zł netto/**
– 1/2 strony (260-149 mm) 1600 zł netto**
– 1/4 strony (128-149 mm) 900 zł netto**
– ostatnia strona (260-301 mm) 4200 zł netto**
** do cen należy doliczyć wartość podatku VAT 23%

Zapraszamy do współpracy
Kontakt: reklama@media-go.pl
„Wydawca Olsztyn” Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, NIP: 739-32-45-830,
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000035630, kapitał zakładowy - 500 000 zł

