
Wizytówka Mini
2 mod (5x5,5 cm)

Wizytówka Standard
4 mod (10x5,5 cm)

Wizytówka Plus
6 mod (10x8,5 cm)

Pomniejszony plakat
10 mod (10x14 cm)

1/4 strony
15 mod (15x14 cm)

1/3 strony
20 mod (20x14 cm)

Pół strony
30 mod (25x17 cm)

Junior Page - 2/3 strony
40 mod (20x29 cm)

Cała strona
60 mod (25x34,5 cm)
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Cennik obowiązuje od 1.01.2023

OKRES EMISJI RABAT

miesiąc
4-7 publikacji 15%

do 3 miesięcy 
8-12 publikacji 25%

do pół roku 
13-26 publikacji 30%

ponad pół roku
27-50 publikacji 35%

cały rok
51 publikacji 40%

czas nieokreślony ustalany indywidualnie

CO NAS WYRÓŻNIA
GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ

Wystarczy skontaktować się z naszym działem reklamy  
i przedstawić cenę reklamy w innej gazecie o podobnym zasięgu,  

a my zaproponujemy korzystniejszą ofertę.

DOCIERAMY DO MIESZKAŃCÓW POWIATU PRUDNICKIEGO...
W każdym numerze publikujemy informacje ze wszystkich gmin 
powiatu prudnickiego, dzięki czemu gazeta jest chętnie czytana  

„w terenie”.

...I ZNAJDZIESZ NAS W CAŁYM POWIECIE...
Posiadamy ponad 100 punktów sprzedaży gazety na terenie 

powiatu prudnickiego oraz w gminach ościennych. Punkt kolportażu 
prawdziwej gazety to nie parapet na oknie w urzędzie, tylko miejsce 

reprezentowane przez podmiot gospodarczy.

...CHOĆ NIE WSZĘDZIE
Naszej gazety nie rozprowadzmy przez urzędy i jednostki 

organizacyjne państwa lub samorządu. Dbamy o niezależność.

JESTEŚMY GAZETĄ PŁATNĄ
Za „Tygodnik Prudnicki” trzeba zapłacić, a to oznacza, że musimy 
dbać aby gazetę czytano chętnie. Pieniądze, jakie Czytelnik płaci  

za gazetę gwarantują, że zapozna się z jej treścią. To duża różnica  
w stosunku do gazet bezpłatnych, których popularność w dużej 

mierze zależy od sezonu grzewczego.

JEST CO POCZYTAĆ
Pojedynczy numer gazety liczy od 28 do 52 stron, a to oznacza,  

że w miesiącu czytelnik otrzymuje lekturę ponad 100 stron.  
Nie ma potężniejszego medium informacyjnego w powiecie 

prudnickim.

NIE BOIMY SIĘ TECHNOLOGII
Ogłoszenia przyjmujemy między innymi za pomocą dedykowanych 

bramek SMS, nasza strona internetowa stanowi odrębną markę  
i działa w oparciu o nowoczesne rozwiązania, z Czytelnikami 

komunikujemy się również za pomocą mediów społecznościowych. 
Już od 2013 roku nasz tytuł jest dostępny na całym świecie poprzez 

systemy e-dystrybucji prasy.

JESTEŚMY POPULARNI
Jesteśmy najpopularniejszą platformą informacyjną w powiecie 

prudnickim. Słowo „gazeta” lokalnie tożsame jest z „Tygodnikiem 
Prudnickim”, a na Facebooku polubiło nas już 18.000 internautów  

i liczba ta niezmiennie rośnie.

strona pierwsza strony 2. i 3. strony 5., 7. 
i ostatnia

strony ogłoszeniowe 
(środkowe)

pozostałe strony 
(str. 4, 6, 8 i kolejne)

wybierz 
optymalne 
rozwiązanie

75zł
za moduł

55zł
za moduł

50zł
za moduł

30zł
za moduł

35zł
za moduł

opracowanie graficzne reklamy bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
zmiana grafiki w trakcie emisji bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń


