Cennik

reklam w czasopiśmie

1. OGŁOSZENIA WYMIAROWE

4. MOŻLIWE SĄ INNE FORMY REKLAMY

 1/6 strony poziom .................................... 550 zł

 cena zostanie ustalona indywidualnie.

 Notatka w kolorze na temat produktu wraz
z danymi sprzedawcy
(powierzchnia do 5,4×12,3 cm) .........................600 zł

5. BONIFIKATY

(zdjęcie i tekst dostarcza reklamodawca)

 1/4 strony poziom .................................... 870 zł
 1/3 strony ............................................... 1120 zł
 1/2 strony ............................................... 1680 zł
 1 strona .................................................. 2900 zł
 2 strony sąsiadujące ............................. 5330 zł
 na okładce:
– str. II......................................................4300 zł
– str. lll .....................................................3770 zł
– str. IV ....................................................4370 zł
 artykuł sponsorowany ........................... 3420 zł
 umieszczenie zdjęcia produktu na pierwszej
stronie okładki ........................................6300 zł
 reklama w bloku tekstowym ..........cena + 20%
 każdy dodatkowy kolor
– w środku ..................... cena reklamy + 100%
– na okładce .................... cena reklamy + 50%
 reklama na stronie prawej .............cena + 15%

2. INSERT REKLAMOWY

(dostarczony przez zleceniodawcę)

 kartka formatu do 17×25 cm ................ 2120 zł

3. UMIESZCZENIE INFORMATORA

(biuletynu dostarczonego przez zleceniodawcę)

 format do 17×25 cm ............................. 6490 zł

 za dostarczenie gotowych materiałów w formie
elektronicznej (konieczna wcześniejsza
konsultacja) ................................................ 10%
 za stałą rezerwację miejsca w min. 6 edycjach
(dotyczy reklam całostronicowych) ........... 10%
 za każde ogłoszenie płatne gotówką przed
15. każdego miesiąca
– w kasie redakcji ......................................... 5%
– poza redakcją ............................................ 3%
 za opłacenie z góry
– 3 ogłoszeń ................................................. 3%
– 6 ogłoszeń ............................................... 10%
 za zapłatę w terminie za poprz. reklamę...do 15%
 za nieprzerwane zamieszczanie reklam w FK:
– powyżej 6 edycji ........................................ 2%
– powyżej 12 edycji ...................................... 3%
– powyżej 24 edycji ...................................... 5%
Bonifikaty (z wyjątkiem bonifikaty za zapłatę w terminie
za poprzednią reklamę) nie obejmują cenników, ramek
oraz umieszczenia wkładki reklamowej dostarczonej przez
zleceniodawcę. Bonifikaty są liczone schodkowo.
Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT.
Treść reklam przyjmujemy do 10. dnia miesiąca poprzedzającego ukazanie się numeru.
Zgłoszenia przyjmujemy: pn.–pt. godz. 10:00–15:00
Cennik obowiązuje od 1. lipca 2011 r.

ul. Rzędzińska 23, 01-368 Warszawa, Polska
tel./fax: (+48) 22 665-40-98
e-mail: redakcja@foto-kurier.pl
reklama@foto-kurier.pl (dział reklamy)
prenumerata@foto-kurier.pl (dział prenumeraty i dystrybucji)
PKO Bank Polski SA I/O Warszawa,
nr 68 1020 1013 0000 0402 0003 4272

