
 
 
 
 
 

 
Cennik reklam i artykułów sponsorowanych na 2014 rok  

 
Format A-4, pełny kolor, kredowy 

papier 
Reklamy 

(ceny netto) 
Artykułów (netto) 

IV okładka 5.200,00 - 
II i III okładka 4.800,00 4.300,00 

1 strona 4.500,00 4.000,00 
¾ strony 3.400,00 3.000,00 
½ strony 2.300,00 2.100,00 

¹/³1/3 strony 
1.600,00  

¼ strony 1.200,00  
Insert (format do A-4, offset) 0,10 zł. za szt.  

Insert (większy format) 0,15 zł. za szt.  
 

Dane techniczne: 
Format „Gazety Sołeckiej” – A-4 
Wymiary kolumny (1 strony)  – 205 x 290 mm + po 3 mm na spad 
Wymiary reklam w ramkach:  ½ str. w pionie – 90 x 255 mm, w poziomie – 182 x 126 mm 
     1/3 str. w pionie – 58 x 255 mm, w poziomie – 182 x 85 mm 
      ¼ str. w pionie – 42 x 255 mm lub 90 x 126 mm 
Plik:  TIF 300 DPI lub PDF + JPG podglądowy (na jednej stronie mieści się ok. 6 tys. znaków ze spacjami). 

 
Cennik reklam na str. www.gazetasolecka.pl 

 
Na stronie www.gazetasolecka.pl Ceny za miesiąc 

(netto) 
Banner główny (środkowy) o wym. 450 x 100 pikseli 350,00 zł 
Banner  boczny o wym.  200 x 140 pikseli 200,00 zł 
Link do witryny internetowej  reklamodawcy 50,00 zł 

 
 

Ceny reklam w „Poradniku radnego i sołtysa na 2015 rok” 
 

B-5, pełny kolor, kredowy papier Ceny netto  

IV okładka 5.000,00  
II i III okładka 4.800,00  

 Reklama prawa Reklama lewa 
1 strona  4.500,00 4.200,00 
½ strony 2.250,00 2.100,00 

 
Wymiary Poradnika radnego i sołtysa - format B-5 – 165 x 235 mm + po 3 mm na spad.  
Wymiary reklam w ramkach: ½ str. w pionie – 80 x 235 mm, w poziomie – 145 x 105 mm 
Strona B-5 to ok. 4 tysiące znaków ze spacjami.  
Plik:  PDF, TIF 300 DPI + JPG podglądowy. 

 
Kontakt:   
Dział marketingu i reklamy:  
Ewa Korzuchowska 
tel. 797 901 123, tel/fax. 22 404 88 55 
e-mail: reklama@gazetasolecka.pl  
ewa.korzuchowska@gazetasolecka.pl 

 


