NaGłos

PIŁA
CZARNKÓWTRZCIANKA
ZŁOTÓW

www.naglos.com.pl

Magazyn NaGłos proponuje współpracę przy prezentacji dorobku państwa ﬁrmy lub reklamie produktu.

W przypadku podpisania z nami umowy stałej, gwarantujemy wysokie rabaty!
TYTUŁY PRASOWE, KTÓRYCH DOTYCZY OFERTA

Piła NaGłos

bezpłatny dwutygodnik

Czarnków Trzcianka NaGłos

bezpłatny miesięcznik

Złotów NaGłos

bezpłatny miesięcznik

CENNIK EMISJI REKLAM (ceny netto, za jedną emisję)

Strony redakcyjne
1 strona

cena za 1 emisję

(48 modułów)

1/2 strony (24 moduły)

1/4 strony (12 modułów)
4 moduły
2 moduły

990 zł

umowa na 6 emisji

490 zł

Pierwsza strona

360 zł

259 zł

200 zł

210 zł

89 zł

70 zł

75 zł

39 zł

42 zł

39 zł

30 zł

35 zł

dopłata 300 proc., maks. powierzchnia – 18 modułów

OGŁOSZENIA DROBNE (ceny netto, za jedną emisję)

1 ramka (0,5 modułu)

2 moduły
81,2x43,4 mm

4 moduły
81,2x89mm

650 zł

390 zł

45 zł

1 moduł

690 zł

umowa na min. 12 emisji

7,50 zł

1/4 strony
123,8x 180mm

INSERTY

0,08 zł / sztuka

*Ceny nie zawierają podatku VAT

1/2 strony
252x180 mm

Cała strona
252x362 mm

KONTAKT: Tel. 67 352 17 50 kom. 600 023 144 691 418 537 | reklama@naglos.com.pl
PIŁA NAGŁOS - PIERWSZY BEZPŁATNY DWUTYGODNIK W PILE!
CZARNKÓW TRZCIANKA NAGŁOS - PIERWSZY BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
ZŁOTÓW NAGŁOS - BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

Jesteśmy wydawcą trzech bezpłatnych gazet: jedynego bezpłatne
dwutygodnika ukazującego się w Pile oraz bezpłatnych miesięczników
ukazujących się w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i złotowskim.
Każdy z tytułów zawiera unikalne
treści redakcyjne ważkie dla lokalnej
społeczności
Przygotowujemy także dodatki specjalne dla gmin z okazji jubileuszów
i innych ważnych wydarzeń dziejących się na ich terenie.

Nasza gazeta ma bardzo duży
nakład i w całości rozchodzi się
do czytelników. Kolportowana
jest w stałych punktach na terenie miast i gmin. Przy okazji dużych imprez, gazeta
rozdawana jest także „z ręki”.
Każde wydanie magazynu NaGłos
dociera nawet do 20 TYSIĘCY
CZYTELNIKÓW.

Gwarantujemy, że jest to
NAJWIĘKSZE DOTARCIE ze wszystkich tytułów prasowych dostępnych
na lokalnym rynku, a co za tym idzie
największą skuteczność zamieszczonej u nas reklamy czy prezentacji.
Oprócz wydania papierowego nasza gazeta dostępna jest w całości
w internecie. E-wydania
to zupełna nowość na lokalnym
rynku mediowym. Dzięki temu
wszystkie zamieszczone u nas prezentacje i reklamy docierają do jeszcze większej liczby odbiorców.

Wyróżnia nas profesjonalizm. Zespół redakcyjny stanowią dziennikarze z wieloletnim stażem,
a zespół handlowy świetni marketingowcy, od lat doradzający klientom, jak dobrze zbudować
wizerunek ﬁrmy, samorządu czy
swojego produktów.

