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Cennik ogłoszeń
drobnych i nekrologów
Cennik obowiązuje od 1.09.2016 r. 

BONIFIKATY ogłoszenia drobne i minimoduły

Za liczbę ogłoszeń  
zleconych jednorazowo

od 5 emisji tej samej treści 3%

od 7 emisji tej samej treści 6%

od 10 emisji tej samej treści 10%

Usługi dodatkowe netto brutto

oferta/skrytka 10 zł 12,30 zł

zakup egzemplarza dowodowego 
w postaci e-wydania (kod do strony 
www.kupgazete.pl, oferta dla 
klientów indywidualnych)

1 zł 1,23 zł

OGŁOSZENIA 
DROBNE  

cena za 1 słowo                                                  
max 35 słów  
w ogłoszeniu

Wydania codzienne Wydania piątkowe

netto brutto netto brutto

Ogłoszenia prywatne 1,65 zł 2,03 zł 2,48 zł 3,05 zł

Ogłoszenia firmowe 2,10 zł 2,58 zł 3,15 zł 3,87 zł

Ogłoszenia w rubryce 
towarzyskie

26,00 zł 31,98 zł 52,00 zł 63,96 zł

OGŁOSZENIA 
DROBNE 

cena za 1 ogłoszenie  
(ryczałt) max 35 słów

Drobniak – wydanie sobotnie

netto brutto

Ogłoszenia 2,60 zł 3,20 zł

DOPŁATY  
za wyróżnienia ogłoszeń drobnych

Bez ramki Tło Ramka pojedyncza Ramka podwójna

czarno-
-białe

kolorowe kontra kolorowe
czarno-
-białe

kolorowe
czarno-
-białe

kolorowe

Czcionka zwykła - 35% 100% 150% 50% 75% 100% 125%

Czcionka średnia 50% 103% 100% 275% 125% 294% - -

Czcionka duża 100% 170% 100% - 200% 425% - -

Wersale (całe ogłoszenie) 50% 103% - - - - - -

* kolory możliwe w ogłoszeniach drobnych: żółty, zielony, różowy, niebieski

Informacje dodatkowe:
Wszystkie nekrologi, kondolencje i pożegnania publikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” ukażą się w portalu www.pozegnania.net
Wszystkie ogłoszenia drobne publikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” ukażą się w portalu www.drobniak.wm.pl
Zasady przyjmowania reklam i ogłoszeń reguluje Regulamin, dostępny na stronie www.gazetaolsztynska.pl
Centralne biuro ogłoszeń Olsztyn, ul. Partyzantów 71, tel.: 89 527-35-70, 89 527-41-19, fax: 89 539-74-88, 89 539-74-89
Filia „Nagórki” Olsztyn, ul. Barcza 3a, tel./fax 89 542-67-47

MINIMODUŁY 
cena za 1 sztukę

Wydania codzienne Wydania piątkowe

netto brutto netto brutto

Minimoduł 1x1 (25 mm 
x 35 mm)

94,00 zł 115,62 zł 180,00 zł 221,40 zł

Minimoduł 1x2 (25 mm 
x 73 mm)

186,00 zł 228,78 zł 360,00 zł 442,80 zł

NEKROLOGI,  
KONDOLENCJE, POŻEGNANIA 

cena za ramkę

Strony  
ogłoszeniowe

Strony  
redakcyjne

netto brutto netto brutto

nekrologi i kondolencje  
min. 2 moduły,  
brak formatów typu A,C,E

prywatne 45,00 zł 55,35 zł 58,50 zł 71,96 zł

firmowe 139,00 zł 170,97 zł 180,70 zł 222,26 zł


