Radyňské listy





měsíční regionální zpravodaj pro Starý Plzenec, Sedlec a okolí
periodický tisk územního samosprávního celku
vydává město Starý Plzenec, registrace MK ČR E 12371
vychází vždy v prvním týdnu měsíce v nákladu 2400 výtisků zdarma do všech domácností
a škol ve Starém Plzenci a Sedlci
 běžný počet stran: 16 stran; formát A4, plnobarevný tisk
Důležité informace:
Uzávěrka pro dodání všech příspěvků (komerčních i nekomerčních) každého vydání je zpravidla
nejpozději 20. den předchozího měsíce do 12:00 hodin. Pokud připadne termín 20. dne uzávěrky
na den pracovního volna, klidu nebo na státní svátek, považuje se za den uzávěrky vždy nejbližší
předchozí pracovní den.
V případě požadavku zaslání náhledu ke korekci je nutno dodat inzerát nejpozději
do 10. dne před termínem uzávěrky.
Podklady pro inzerci přijímáme v elektronické podobě v těchto formátech: PDF, JPG,
MS Word (obrázky v tiskové kvalitě musí být dodány zvlášť – nevložené do textu).

Ceník inzerce v Radyňských listech platný od 01. 01. 2022
Poplatek za inzerci je stanoven dle požadované velikosti inzerátu:
 formát A4 (celá stránka - rozměr 190 x 273 mm)
 formát A5 na výšku (1/2 stránky – rozměr 190 x 125 mm)
 formát A5 na šířku (1/2 stránky – rozměr 190 x 134 mm)
 1/3 stránky – rozměr 190 x 88 mm
 A6 na výšku (1/4 stránky- rozměr 92,5 x 134 mm)
 A6 na šířku (1/4 stránky – rozměr 92,5 x 125 mm)
 1/8 stránky – rozměr 60 x 90 mm
 1/16 stránky – rozměr 60 x 43 mm
 řádková komerční inzerce (max. 120 znaků vč. mezer)

3.500 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
1.500 Kč
1.200 Kč
1.200 Kč
800 Kč
400 Kč
200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši (21 %).

Slevy
 opakovaná inzerce
 celoroční inzerce
UPOZORNĚNÍ:

(2 x a více výtisků)
(12 x výtisků)

- 10 % z celkové ceny
- 20 % z celkové ceny

Nelze uplatňovat více slev najednou!

Ostatní ujednání
Řádková soukromá inzerce občanů: (max. 120 znaků vč. mezer) na kupón
(Vyměním, daruji, hledám, koupím, prodám…)
Z kapacitních důvodů lze opakovat stejný inzerát max. 3krát za rok!

ZDARMA

Společenská kronika
(Blahopřání, vzpomínka, poděkování…)

ZDARMA
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