
Ogłoszenie / Reklama
czarno-białe

Wydanie poniedziałkowe, 
wtorkowe lub środowe Wydanie czwartkowe Wydanie piątkowe

Strony ogłoszeniowe
ceny za 1 moduł

119,00 zł 149,00 zł 249,00 zł

Strony redakcyjne 238,00 zł 298,00 zł 498,00 zł

Ogłoszenie / Reklama
kolor

Wydanie poniedziałkowe, 
wtorkowe lub środowe Wydanie czwartkowe Wydanie piątkowe

OKŁADKA
strona 

pierwsza

ucho prawe 999,00 zł 1 199,00 zł 1 999,00 zł

nadwał 1 999,00 zł 2 299,00 zł 3 499,00 zł

podwał 1 499,00 zł 1 999,00 zł 2 999,00 zł

moduł 
zapowiadający 599,00 zł 699,00 zł 1199,00 zł

foto główne 5 990,00 zł 7 990,00 zł 9 990,00 zł

Rabaty
Płatność przed emisją 5%

Liczba ogłoszeń 
zleconych do jednego 

tytułu

3-26 ogłoszeń 10%

26 i więcej ogłoszeń 21%

Agencje reklamowe do 10%

Dopłaty
Ogłoszenie/Reklama kolor 35%

Wybór strony lub miejsca na stronie 80%

Strona trzecia – dopłata do strony ogłoszeniowej 190%

Strona redakcyjna prawa – dopłata do strony 
ogłoszeniowej (nie dotyczy trzeciej strony) 170%

Ostatnia strona – dopłata do strony 
ogłoszeniowej 90%

Strona redakcyjna junior page (4x6) 60%

Przygotowanie treści i artykułu promocyjnego 20%

Reklama napojów alkoholowych 10%

Usługi dodatkowe
Insert – 1 szt./waga do 20g 0,25 zł

Insert – 1 szt./waga 20-50g 0,35 zł

Wykonanie zdjęcia – 1 szt. 30,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE
p Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT
p  Koszt zakupu e-wydania: 1,14 zł netto + 8% VAT —  obligatoryjnie dla fi rm
p Zasady przyjmowania reklam i ogłoszeń reguluje Regulamin dostępny na stronie www.gazetaolsztynska.pl
p Reklamy napojów alkoholowych muszą być zgodne z ustawą o przeciwdziałąniu alkoholizmowi
p Wycofanie zlecenia na 4 dni przed emisją oznacza potrącenie 20% wartości niezrealizowanej usługi. 
p  Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych od daty emisji. Jej rozpatrzenie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych. 

Cennik obowiązuje od 1.06.2022 r. 

KONTAKT: tel. 89 539 74 53 | 89 539 77 77 
e-mail: reklama@gazetaolsztynska.pl | kontakt@wm.pl

CENNIK OGŁOSZEŃ
GAZETY OLSZTYŃSKIEJ


