
1  Podstawą wyceny ogłoszenia jest linia o szerokości 3,41 cm. Ceny podano dla czcionki standardowej (rozmiar mały). Emisja sześciodniowa jest to pakiet 6 emisji ogłoszenia ukazujący się 
w ciągu 6 emisji od 1 emisji ogłoszenia. Nie ma możliwości rezygnacji z usług emisji w części dni w ramach zamówionej emisji sześciodniowej.

2  Ogłoszenia w zasięgu lokalnym są zamieszczane na stronach lokalnych, ukazujących się od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych.
3  Ogłoszenia w zasięgu ogólnopolskim ukazują się na stronach ogłoszeniowych od poniedziałku do piątku. 

Ceny brutto (z VAT). Ceny w PLN. Podstawą wyceny ogłoszenia jest jedna linia. Cennik obowiązuje od 11.05.2022 r.
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SKOMPONUJ SWOJE OGŁOSZENIE RUBRYKI
auto-moto
biznes 
dom 
hobby 
komputer
komunikaty 
matrymonialne
edukacja 

nieruchomości
praca 
rzeczy używane
turystyka
uroczystości 
uroda 
zdrowie
zwierzaki

ramkę tłon  mała aaaaaaaaaaa

n  średnia aaaaaa1

n  duża aaaa2

Sprzedawca wyjaśni techniczne możliwości skomponowania ogłoszenia.
1  cena za każdą linię wzrasta dwukrotnie
2 cena za każdą linię wzrasta trzykrotnie
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RUBRYKA EMISJA1
ZASIĘG LOKALNY2

standard ramka ramka z tłem graficzne

cz-b kolor cz-b kolor cz-b kolor cz-b kolor

oferta 
nieruchomości

dzienna  7,07 9,23 9,23 10,22 10,22 11,23 12,15 13,22
sześciodniowa 21,07 27,83 27,83 30,82 30,82 33,83 36,75 39,67

oferta praca
dzienna 7,76 9,61 10,15 11,84 10,53 12,15 13,30 15,14

sześciodniowa  23,22 28,76 30,44 35,44 31,52 36,52 39,83 45,36

materiały  
i usługi

dzienna  6,62 8,61 8,61 9,53 9,53 10,46 11,38 12,30
sześciodniowa  35,83 46,90 46,90 51,82 51,82 56,89 61,81 66,73

edukacja
dzienna  7,76 10,00 10,00 11,07 11,07 12,15 11,38 12,30

sześciodniowa 32,45 41,82 41,82 46,43 46,43 51,05 61,81 66,73

auto-moto  
dzienna  6,62 8,61 8,61 9,53 9,53 10,46 11,38 12,30

sześciodniowa 14,00 18,30 18,30 20,15 20,15 22,14 23,99 25,99

turystyka
dzienna  6,62 8,61 8,61 9,53 9,53 10,46 11,38 12,30

sześciodniowa 27,83 36,29 36,29 40,28 40,28 44,13 47,97 51,82

biznes
dzienna  6,62 8,61 8,61 9,53 9,53 10,46 11,38 12,30

sześciodniowa 35,83 46,90 46,90 51,82 51,82 56,89 61,81 66,73

pozostałe 
rubryki

dzienna  6,62 8,61 8,61 9,53 9,53 10,46 11,38 12,30
sześciodniowa  35,83 46,90 46,90 51,82 51,82 56,89 61,81 66,73
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RABATY ZA WIELOKROTNOŚĆ TEGO SAMEGO 
OGŁOSZENIA W ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM6

n  od 4 do 5 emisji 3%
n  od 6 do 10 emisji 6%
n  od 11 do 15 emisji 9%
n  od 16 do 25 emisji 12%
n  26 i więcej emisji 15%

5 nie dotyczy emisji sześciodniowych, ofert specjalnych i ogłoszeń graficznych; w przypadku wykupienia serii ogłoszeń graficznych rabat do negocjacji
6  nie dotyczy emisji sześciodniowych i ofert specjalnych

RABATY ZA WIELOKROTNOŚĆ TEGO SAMEGO
OGŁOSZENIA W ZASIĘGU LOKALNYM5

n  od 3 do 5 emisji 5%
n  od 6 do 11 emisji 10%
n  od 12 do 24 emisji 15%
n  od 25 do 49 emisji 25%
n  od 50 do 74 emisji 35%
n  od 75 do 99 emisji 45%
n  od 100 do 149 emisji 55%
n  od 150 do 299 emisji 60%
n  300 i więcej emisji 75%
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ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI3

 FILIGRANY

Dopuszczalne formatowanie tekstu: podkreślenie, kursywa, pogrubienie

309,96 619,92 929,88

Ferum sus, nonempo reperorent volorion es 

quosam quos res mo toriat voluptat enis suntium 

doluptati si dis dolores eratur aut que sed qui 
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FILIGRAN MAŁY
Wymiary: 46,8x27 mm;
Czcionka: Source Sans Pro;
Wielkość czcionki: 6 pt;
Interlinia: 10,1 pt;
Maksymalna liczba linii: 7.

Epedit, consed quidusam sunt. Vitet estia nonse-

rem ullendi pitaturem ariate volum vollupta aliquae 

cum dolesed quasper uptatem quat. Cearcimet 

rem quatem. Nem verae volorita volorro occupta 

quatiossit pos simus ma simusci aessus, et faccum 

aut rest accum hilis rawtem alibus et quas conet am 

remolorectis et moluptassum sunt eossit quosandi 

officta sae dendaecatio beaque dolorecte plita 

doluptio. Namus. Iducius estiamet que nonsequi 

quam nam de id eaqui apiet laborio beatium vo-

loriorem. Dae repernatur ad ut ut laturestrum qui 

rerum im. Iducius estiamet que nonsequi quam 

nam de id eaqui apiet laborio beatium voloriorem. 

Dae repernatur ad ut ut laturestrum qui rerum.

FILIGRAN ŚREDNI
Wymiary: 46,8x57,5 mm;
Czcionka: Source Sans Pro;
Wielkość czcionki: 6 pt;
Interlinia: 11,3 pt;
Maksymalna liczba linii: 14.

Um quo doloruptat hit, ilitaque rero et maios 
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et ut eicid moluptate sequam hiliantia volorem 
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cores eum et es cuptas doluptat. Agnimus dolupta 

simusapit odit as est expedipsa dolupta tibearcia 

nat lis ut velest, sequissit dolupta que mi, simus, 

aut event ullorrum laborer uptatenes eos similis 
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eicius, omnis erum quae nullacessit reperite volor 
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FILIGRAN DUŻY
Wymiary: 46,8x87,5 mm;
Czcionka: Source Sans Pro;
Wielkość czcionki: 6 pt;
Interlinia: 11,6 pt;
Maksymalna liczba linii: 21.
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OGŁOSZENIA OSÓB SZUKAJĄCYCH PRACY

Szukam pracy dla osób fizycznych ogłoszenie standard linię 2,46

CENNIK 2022 
TRÓJMIEJSKIE OGŁOSZENIA DROBNE
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