
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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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  10%
n  od 6 do 10 emisji  15%
n od 11 do 19 emisji  20%
n od 20 do 29 emisji  25%
n od 30 do 49 emisji  30%
n od 50 do 79 emisji  35%
n od 80 do 149 emisji  40%
n 150 i więcej emisji  45%
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RUBRYKA EMISJA1
ZASIĘG LOKALNY2

standard ramka ramka  
z tłem graficzne

cz-b kolor cz-b kolor kolor kolor
oferta 
nieruchomości

dzienna 7,85 8,77 10,15 10,46 12,15 15,38
sześciodniowa 30,60 34,21 39,59 40,82 47,36 92,25

oferta praca
dzienna 10,15 10,76 12,15 12,61 14,61 17,69

sześciodniowa 30,44 32,29 36,44 37,82 43,82 53,05
materiały  
i usługi

dzienna 7,38 8,30 9,53 9,84 11,38 14,61
sześciodniowa 28,76 32,36 37,21 38,44 44,44 87,64

edukacja
dzienna 8,15 9,23 10,46 10,76 12,30 14,61

sześciodniowa 36,67 41,51 47,05 48,44 55,35 87,64

auto-moto
dzienna 7,38 8,30 9,53 9,84 11,38 14,61

sześciodniowa 33,21 37,37 42,90 44,28 51,20 87,64

turystyka
dzienna 7,38 8,30 9,53 9,84 11,38 14,61

sześciodniowa 33,21 37,37 42,90 44,28 51,20 87,64

biznes
dzienna 7,38 8,30 9,53 9,84 11,38 14,61

sześciodniowa 33,21 37,37 42,90 44,28 51,20 87,64

zdrowie
dzienna 7,38 8,30 9,53 9,84 11,38 14,61

sześciodniowa 33,21 37,37 42,90 44,28 51,20 87,64
pozostałe 
rubryki

dzienna 7,38 8,30 9,53 9,84 11,38 14,61
sześciodniowa 33,21 37,37 42,90 44,28 51,20 87,64

ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI3

 FILIGRANY

Dopuszczalne formatowanie tekstu: podkreślenie, kursywa, pogrubienie

309,96 619,92 929,88
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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.
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FILIGRAN ŚREDNI
Wymiary: 46,8x57,5 mm;
Czcionka: Source Sans Pro;
Wielkość czcionki: 6 pt;
Interlinia: 11,3 pt;
Maksymalna liczba linii: 14.
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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 FIZYCZNYCH SZUKAJĄCYCH PRACY
szukam pracy ogłoszenie standard linię 1,23

ogłoszenie ramka cz-b linię 2,46
ogłoszenie ramka kolor linię 2,83
ogłoszenie z kolorowym tłem linię 3,69

ZŁOTA SETKA
„Złota 100” 100 kolejnych emisji ogłoszenia linię rabat 60%

CENNIK 2022 
KATOWICKO-BIELSKIE OGŁOSZENIA DROBNE
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