Cennik 2022
Oferta dla przedsiębiorców. Płatność przed publikacją. Ceny w zł nie zawierają podatku VAT. Cennik obowiązuje od 02.01.2021 r.
Cennik modułowy. Maksymalnie 30 modułów na stronie.
znaki występujące w tabelach: – oferta niedostępna w danym dniu lub dodatku, x oferta dostępna tylko w wydaniu ogólnopolskim
MIEJSCE
OGŁOSZENIA

TYGODNIK RADOM
piątek

FORMAT
OFERTA PREMIUM

kolor/cz-b

plaster

GAZETA WYBORCZA

strona 1

strona 3

220

baner mały

560

baner duży

1 220

moduł

185

cała strona

3 600

moduł

120

OFERTA PODSTAWOWA
kolor/cz-b

pozostałe strony redakcyjne1

strony Co Jest Grane 244

plaster

–

cała strona

3 300

moduł

110

cała strona

3 300

moduł

110

OFERTA EKONOMICZNA
kolor/cz-b

strony ogłoszeniowe1

MIEJSCE
OGŁOSZENIA

cała strona

2 550

moduł

85

Mój Biznes.
Ludzie – praca – innowacje
wtorek

FORMAT
OFERTA PREMIUM

kolor/cz–b

WYDANIA CYKLICZNE

strona 1
strona ostatnia

baner

–

moduł

x

pionowy pasek

x

cała strona

x

OFERTA PODSTAWOWA
kolor/cz–b

pozostałe strony redakcyjne
wszystkie branże5

cała strona

3 300

moduł

110

pozostałe strony redakcyjne
branża rekrutacja3

cała strona

x

moduł

x

strony ogłoszeniowe
wszystkie branże6

cała strona

2 550

moduł

85

strony ogłoszeniowe
branża rekrutacja3

cała strona

3 300

moduł

110

strony ogłoszeniowe
Oferta Komunikaty2

cała strona

2 100

moduł

70

INF. DODATKOWE

Uwaga: Dodatek „Mój biznes. Ludzie – praca – innowacje” występuje w 9 mutacjach – część z nich ukazuje się w więcej niż jednym zasięgu „Gazety Wyborczej”.
Więcej informacji: LINK

Dopłaty
z a publikację na wybranej stronie
lub w wybranym miejscu na stronie

1

10%

 głoszenia dostępne są również w „Ofercie Komunikaty”, w ramach której ogłoszenie ukaże się
O
w Gazecie Wyborczej oraz na serwisie Komunikaty.pl. Szczegóły w cenniku „Oferta Komunikaty
– ogłoszenia wymiarowe”
2
Ogłoszenie ukaże się w Gazecie Wyborczej oraz na serwisie Komunikaty.pl. Szczegóły w cenniku
„Oferta Komunikaty – ogłoszenia wymiarowe”.
3
Szczegóły w Zasadach zamieszczania ogłoszeń branżowych w Gazecie Wyborczej.
4 
Inne możliwe formaty dostępne w cenniku ogólnopolskim, ukazuje się na stronach sygnowanych
logiem Co Jest Grane 24.
5
Z wyjątkiem ogłoszeń rekrutacyjnych w Mój Biznes. Ludzie – praca – innowacje.
6
Z wyjątkiem ogłoszeń rekrutacyjnych i ogłoszeń branży komunikaty w Mój Biznes. Ludzie – praca
– innowacje.

Niniejszy cennik nie stanowi informacji skierowanej do osób, chcących nabyć oferowane usługi w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Osoby takie proszone są o kontakt z najbliższym biurem przyjmującym ogłoszenia do Gazety Wyborczej celem uzyskania odpowiedniej informacji.

RADOMSKIE OGŁOSZENIA WYMIAROWE

Formaty standardowe 2022
RADOMSKIE OGŁOSZENIA WYMIAROWE
Uprzejmie informujemy, że ze względu na swoją specyfikę papier gazetowy po zadrukowaniu nieznacznie zmienia się, co może spowodować zmniejszenie pola zadruku o 1%

1x1

2x1

3x3

5x2

1x2

3x1

3x4

4x3

1x3

4x1

2x6

5x3

1x4

2x2

3x6

4x4

1x6

5x1

4x6

5x4

2x3

3x2

maksymalne

6 modułów
148,4 x 118,5 mm

pole zadruku
250 x 383

2x4

4x2

10x6

1 moduł
46,8 x 57,5 mm

DOPUSZCZALNE FORMATY OGŁOSZEŃ STANDARDOWYCH

2 moduły
46,8 x 118,5 mm

3 moduły
46,8 x 179,4 mm

4 moduły
46,8 x 240,4 mm

6 modułów
46,8 x 362,3 mm

6 modułów
97,6 x 179,4 mm

8 modułów
97,6 x 240,4 mm

2 moduły
97,6 x 57,5 mm

3 moduły
148,4 x 57,5 mm

4 moduły
199,2 x 57,5 mm

4 moduły
97,6 x 118,5 mm

5 modułów
250 x 57,5 mm

8 modułów
199,2 x 118,5 mm

9 modułów
148,4 x 179,4 mm

12 modułów
148,4 x 240,4 mm

12 modułów
97,6 x 362,3 mm

18 modułów
148,4 x 362,3 mm

24 modułów
199,2 x 362,3 mm

60 modułów
520 x 362,3 mm

10 modułów
250 x 118,5 mm

12 modułów
199,2 x 179,4 mm

15 modułów
250 x 179,4 mm

16 modułów
199,2 x 240,4 mm

20 modułów
250 x 240,4 mm

5x6

30 modułów
250 x 362,3 mm

Formaty standardowe 2022
RADOMSKIE OGŁOSZENIA WYMIAROWE
Uprzejmie informujemy, że ze względu na swoją specyfikę papier gazetowy po zadrukowaniu nieznacznie zmienia się, co może spowodować zmniejszenie pola zadruku o 1%

Gazeta Wyborcza
– TYGODNIK RADOM (piątek)

Gazeta Wyborcza – TYGODNIK RADOM (piątek)
59,5
250
250
250 x

x 64
x 35
x 89
57,5

mm
mm
mm
mm

strona 3
pozostałe strony redakcyjne
strony ogłoszeniowe

5x1, 5x2, 5x3, 5x6
wszystkie formaty
wszystkie formaty

Mój Biznes. Ludzie – praca – innowacje

Mój Biznes. Ludzie – praca – innowacje

pierwsza strona dostępna wyłącznie dla ogłoszeń ogólnopolskich

strony redakcyjne
strony ogłoszeniowe

Co Jest Grane 24
pierwsza strona dostępna wyłącznie dla ogłoszeń ogólnopolskich

DOPUSZCZALNE FORMATY NA POZOSTAŁYCH STRONACH

DOPUSZCZALNE FORMATY NA PIERWSZEJ STRONIE

plaster
baner mały
baner duży
pasek 5 modułowy

wszystkie formaty
wszystkie formaty

Co Jest Grane 24
strony redakcyjne

wszystkie formaty

