CENNIK REKLAM
obowiązuje od 1.01.2016 r.

„Nasz Olsztyniak” – najdłużej ukazująca się na terenie Olsztyna
i powiatu olsztyńskiego gazeta bezpłatna o tematyce rodzinnej.
Strony tematyczne poświęcone sprawom codziennym,
poradnictwu i rozrywce – dla kobiet, mężczyzn, seniorów i dzieci.

Termin wydawniczy:
Nakład:
Zasięg:
Kolportaż:

raz w tygodniu – niedziela
22 000 egz.
Olsztyn + powiat olsztyński
2 dni: niedziela + poniedziałek
(szczegółowa lista punktów dystrybucji znajduje się na stronie www.naszolsztyniak.pl, w zakładce Dystrybucja)

Dostępne formaty reklamowe:
I strona

• podwał (260 x 29 mm) .........................................................................631 zł
• półpodwał (128 x 29 mm) .....................................................................420 zł

Strony
ogłoszeniowe

• 1 moduł kolor (40 x 29 mm) ....................................................................56 zł
• wizytówka niezbędnik (84 x 29 mm) ...................................................... 51 zł

Strony
redakcyjne

• 5 sposobów na... (ekspert radzi) – 8 modułów (40 x 255 mm)
– na wybranej stronie tematycznej ......................................................340 zł
• artykuł sponsorowany – 16 modułów (260 x 94 mm) ..........................672 zł*
• 1 moduł kolor (40 x 29 mm) – zgodnie z dopłatami i rabatami

*dostępne inne formaty (min. 8 modułów) zgodnie z rabatami i dopłatami.

Insert

1 sztuka (waga do 20 g)
do 5 tys. sztuk.................................................................................. 0,19 zł/szt.
od 5 tys. sztuk...................................................................................0,14 zł/szt.

Ostatnia
strona

• cała strona (260 x 255 mm)
• 1/2 strony (260 x 126 mm)
zgodnie z dopłatami i rabatami

CENNIK REKLAM
obowiązuje od 1.01.2016 r.

RABATY

płatność przed emisją ................................................................................................5%
liczba ogłoszeń zleconych jednorazowo do jednego tytułu
5-9 ogłoszeń ............................................................................................................. 4%
10-15 ogłoszeń ......................................................................................................... 6%
16-25 ogłoszeń .......................................................................................................... 8%
26 ogłoszeń i więcej .................................................................................................13%
zlecenie roczne (52 emisje) .....................................................................................19%
zlecenie roczne (52 emisje płatne za rok z góry)* ................................................. 28%
Boniﬁkaty nie są sumowane
Boniﬁkaty nie obowiązują na stronie pierwszej (uwzględniony tylko rabat przed emisją 5%)
*nie łączy się z innymi boniﬁkatami

DOPŁATY

strona redakcyjna .....................................................................................................35%
strona ostatnia ..........................................................................................................40%
wybór miejsca na stronie .........................................................................................10%
przygotowanie artykułu promocyjnego ....................................................................15%
wykonanie zdjęcia
(do reklamy lub artykułu promocyjnego 1 szt.) .......................................................30 zł
reklama napojów alkoholowych ...............................................................................10%
prezentacja w reklamie elementów identyﬁkujących
więcej niż jednego reklamodawcę ...........................................................................10%

Kalendarium i zapowiedzi imprez z naszego regionu oraz promowanie
miejsc, które warto odwiedzić
Wyjdź! Obejrzyj! Wysłuchaj!

• zapowiedź wydarzenia/promocja lokalu
• 12 modułów reklamowych (4 moduły – reklama graﬁczna
+ 8 modułów tekst redakcyjny)*
• wpis do kalendarza imprez i zapowiedź na stronie www.naszolsztyniak.pl
• promocja na FB – jedno udostępnienie
Koszt: 300 zł
*możliwe inne formy reklamowe zgodnie z cennikiem na stronach ogłoszeniowych i redakcyjnych ze specjalnymi rabatami dostępnymi tylko na stronach dodatku „WOW”

Wszystkie dostępne powierzchnie reklamowe . . . . . . . . . . . .rabat 45%

Rabaty
dodatkowe WOW

Liczba ogłoszeń zleconych jednorazowo:
miesięczna kampania (4-5 emisji) ............................................................................15%
kwartalna kampania (12-15 emisji) ...........................................................................25%
roczna kampania (52 emisje) ...................................................................................35%
płatność przed emisją ................................................................................................5%

INFORMACJE DODATKOWE
Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową lub charakterem
publikacji gazety „Nasz Olsztyniak” lub zmierza do podjęcia działań reklamowych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec
działalności Wydawcy
Do ww. cen należy doliczyć podatek VAT. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wycofanie ogłoszenia i insertów: 4 dni robocze (soboty,
niedziele i dni świąteczne nie są wliczane) – potrącenie 20% wartości niezrealizowanej usługi, do 2 dni roboczych potrącenie 100% wartości
niezrealizowanej usługi. Reklamacje należy zgłosić w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych od daty emisji. Jej rozpatrzenie nastąpi w ciągu 10 dni
roboczych. Reklama napojów alkoholowych musi być zgodna z ustawą o przec wdziałaniu alkoholizmowi.

Biuro reklamy

Olsztyn, ul. Tracka 5
tel. (89) 539 77 33, (89) 539 75 17, (89) 539 75 25
e-mail: reklama@naszolsztyniak.pl

