Pravidla a ceník inzerce v radničním periodiku Prosečský zpravodaj
Rada města Proseč na svém zasedání dne 25. 1. 2021, usnesením č. 2/2021 schválila ceník inzerce v Prosečském zpravodaji.
Ceník je platný od 1. 2. 2021.
Vydává:

Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Schválilo:

Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E 119 39

Náklad:

1 000 ks

Periodicita:

10 - 12x ročně

Uzávěrka příspěvků:

k 10. dni příslušného měsíce

Roznos domácnosti:

PROSEČ (Česká Rybná, Martinice, Miřetín, Paseky, Podměstí, Proseč, Záboří)
(+ omezené množství roznos obce Zderaz, Perálec, Bor u Skutče)

Umístění na webu:

www.mestoprosec.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Macháčková, tel. 728 366 359, e-mail: zpravodaj@prosec.cz

Pravidla pro otištění inzerce
Dodání inzerátu:
1.) Vlastní inzerci dodávajte, prosím, vždy ve formátech *.pdf, *.jpg, *.tif ve velikosti 1:1, rozlišení 300 DPI.
2.) Inzeráty vytvořené v kancelářských programech (MS Word, Excel, Malování, PowerPoint, Open Office apod.) není
možné přijmout.
3.) Jestliže požadujete grafické zpracování inzerátu, je třeba následujících podkladů:
• Text (MS Word, Open Office)
• Loga, kresby (vektorové formáty, texty převedené do křivek)
• Fotografie a další bitmapy o velikosti nejméně 1:1, při rozlišení 300 DPI
Pokud máte vlastní představu o podobě námi zpracovávaného inzerátu, přidejte jakýkoliv srozumitelný nákres o alespoň
přibližné velikosti 1:1
Nezveřejňujeme:
• nabídky alternativních dodavatelů energií
• finanční služby, poskytování půjček všeho druhu
• nabídky realitních kanceláří na nemovitosti, které se nenacházejí na území města Proseč
• inzerce politických stran a hnutí
• výkup zlata a jiných cenných kovů
Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout otisknutí dodaného inzerátu.

Ceník komerční inzerce
Podnikající subjekt se sídlem na
území města Proseč nebo MČ–
nabídka služeb a zboží

Podnikající subjekt se sídlem
mimo území města Proseč nebo
MČ– nabídka služeb a zboží

1. reklama (např. otevření nové provozovny) – formát A6

zdarma

-

Plošná inzerce – formát vizitka (cca 5 x 9 cm) / řádková inzerce

150,- Kč

300,- Kč

Plošná inzerce – formát A6 vertikálně (cca 10,5 x 14 cm)

300,- Kč

600,- Kč

Plošná inzerce – formát A5 horizontálně (cca 21 x 14 cm)

600,- Kč

1 200,- Kč

Plošná inzerce – formát A4 vertikálně (cca 21 x 29 cm

1 200,- Kč

2 400,- Kč

Nabídka volného pracovního místa – max. formát A6

zdarma*

400,- Kč*

Sleva za opakovanou inzerci – min. 3x

10 %

10 %

Sleva za opakovanou inzerci – min. 6x

20 %

20 %

Druh inzerce

Ceny jsou uvedeny bez DPH (k ceně bude vždy připočítána platná sazba DPH).
* Větší formáty stejná cena jako plošná inzerce

