
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą reklamy za pośrednictwem naszych mediów! 

REKLAMA DRUKOWANA 

Cennik reklam w Myślenickim Miesięczniku Powiatowym „SEDNO” 
Wszystkie ceny są cenami netto. 
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23% 
1 moduł 3,5 cm na 2,5 cm Strona tytułowa maximum 4 moduły (druk czarno - biały) 
– cena za moduł 100 zł 
Strony: 4,5,6,14,16 – (druk czarno -biały) – cena za moduł 40 zł 
Strony: 10,11 – „rozkładówka” – (druk czarno – biały tylko pasek na wysokość lub 
szerokość dwóch modułów) – cena za moduł 40 zł 
Strony: 8,9,12,13 – kolorowe – cena za moduł 60 zł 
Rabaty: Trzykrotna emisja (pod rząd) – rabat 10 %, w wybranych terminach 5% 
Sześciokrotna emisja (pod rząd) – rabat 15%
Druk całej strony czarno-białej (MATERIAŁ PROMOCYJNY) – 600 zł.
Druk całej strony kolorowej (MATERIAŁ PROMOCYJNY) – 1000 zł.
INSERT (kolorowa wkładka do gazety) – Format A5, 2 strony – 1500 egzemplarzy -
druk dwustronny na podstawie dostarczonego projektu, na papierze kredowym, wraz
z kolportażem - cena 800 zł. 
Istnieje  również  możliwość,  umieszczenia  insertu  dostarczonego  przez  klienta  i
kolportaż wraz z gazetą – cena usługi 500 zł za 1500 egzemplarzy (maximum format
A4 – 2 strony) 

PROMOCJA!
Każdy klient, który zdecyduje się na zamówienie reklamy w wersji papierowej 
gazety, otrzymuje w cenie emisję reklamy na portalu www.esedno.pl. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dostosowania wymiarów reklamy emitowanej na 
stronie internetowej, do wymaganych przez system parametrów.

W  przypadku  długoterminowej  współpracy,  określonej  umową  długoterminową,
warunki ustalane są indywidualnie!

http://www.esedno.pl/


REKLAMA W INTERNECIE 

Cennik  określa  emisję  reklamy  na  portalu  www.esedno.pl  w  okresie
jednomiesięcznym,  w  formie  „banerów”  oraz  tekstów  promocyjnych  zgodnie  z
edycją wersji papierowej gazety. 

Emisja  odbywa  się  w  cyklach  lub  po  przeładowaniu  (od  świeżeniu)  strony,  z
przelinkowaniem do strony reklamodawcy. 

BANER REKLAMOWY o wymiarach: 1170 x 142 - STRONA GŁÓWNA 
(TOP GÓRA) – 150 zł 

BANER  REKLAMOWY  o  wymiarach:  1348  ×  250  -  STRONA  GŁÓWNA
(ŚRODEK) – 200 zł 

BANER REKLAMOWY o wymiarach: 1348 × 182 - STRONA GŁÓWNA (DÓŁ) –
cena za moduł 100 zł 

BANER REKLAMOWY o wymiarach: 692 × 692 SIDEBAR PRAWA KOLUMNA
REKLAMOWA ORAZ PODSTRONY – 70 zł 

Emisja zgodnie z oczekiwaniami klienta, bądź zaplanowane kampanie reklamowe,
mogą  zostać  ustalone  indywidualnie,  także  w  krótszych  okresach  emisyjnych.
Rabaty: Trzykrotna emisja (pod rząd) – rabat 15 % ceny wyjściowej 
Sześciokrotna emisja (pod rząd) – rabat 25 % ceny wyjściowej.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dostosowania wymiarów reklamy emitowanej na
stronie internetowej, do wymaganych przez system parametrów.



Warunki finansowe, w przypadku artykułów promocyjnych i reklamowych pisanych
w zależności  od potrzeb zamawiającego oraz wykupienie  strony na prezentowany
materiał  w  wersji  drukowanej  i  emitowanej  na  stronie  internetowej,  ustalane  są
indywidualnie  w  zależności  od  specyfiki  tematu  i  długości  tekstu.  W przypadku
współpracy  długoterminowej,   druku  reklam w wersji  papierowej  oraz  emisji  na
portalu www.esedno.pl, oferta może zostać dostosowana do potrzeb zamawiającego i
będzie  ustalana  indywidualnie.  Redakcja,  zarządza  profilem,  na  portalu
społecznościowym  Facebook.  Redakcja,  zapewnia  możliwość  promocji,  także  za
pośrednictwem FB, oferta w tym przypadku, jest przygotowywana indywidualnie, w
zależności od tematyki.

Redakcja  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  druku  bądź  emisji  reklamy  bez
podania przyczyny. 
Redakcja,  zapewnienia  sobie  prawo  do  oznaczenia  przesłanego  materiału  jako
„REKLAMA” lub „MATERIAŁ PROMOCYJNY”.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymanych reklam i materiałów
promocyjnych, ich formę oraz tematykę. 
Oferta cennika, obowiązuje od października 2022. 

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z redakcją.
Kontakt: biuro@esedno.pl
Tel: 535171953


