
 

OFERTA PROMOCYJNA 
FIRMY, SAMORZĄDY, INSTYTUCJE

         
MEDIAL  Piątkowski  jest  triadą  trzech  nośników  informacyjno-reklamowych  –
czasopisma, portalu i telewizji.
Pierwszy z nich – Tygodnik Co słychać? ukazuje się na rynku medialnym od listopada
1995 r.  Poruszamy wszystkie  problemy,  a  przede  wszystkim społeczno-kulturowe i
polityczne powiatu mińskiego i regionu Wschodniego Mazowsza. 
Na  24-36  stronach  A-4,  w  pełnym  kolorze  i  sprzedawalnym  nakładzie  5-7  tysięcy
egzemplarzy  przedstawiamy  najciekawsze  i  najważniejsze  informacje  oraz  ludzi  i
zjawiska  oprawiając  je  licznymi  ilustracjami.  Dzięki  temu  przewyższamy  jakością
tytuły niesprzedawalne – gratisowe ukazujące się na gazetowym papierze.

Od 2012 roku mamy także program TV ilustrujący i pogłębiający filmowo nasze 
reportaże  prasowe. W sumie powstało już  ponad 3500 relacji z wydarzeń społecznych, 
kulturalnych, sportowych i politycznych. 

   W ten sposób tworzymy PKF, czyli powiatową kronikę filmową.

Mamy przyjemność i dumę  być  medium sprzyjającym promocji nie tylko lokalnych firm, 
organizacji i instytucji.
Ceny reklam i promocji   o min. powierzchni 100 cm. kw za jedno wydanie wynoszą...
Jedna  edycja reklamy kosztuje 3 zł netto za cm kw, za 3 wydania – 3 zł brutto  za cm kw., 
co najmniej 10 wydań – 2,50 zł za cm kw. 
Współpraca stała  od 2 do 1,50 zł netto/1 cm kw. 
Parametry reklam - 
Podstawa /poziom/ ramki to 6, 12,5 lub 19 cm. W pionie do 27 cm.

I tak w zależności od liczby edycji cała strona o wymiarach 19 x27 cm kosztuje
 od 750 do 1500 zł, pół strony /250 cm kw./od 375 do 750  zł netto, 
a np. 100 cm kw. /12,5x8 cm/ od 150 do 300 zł...

ZAMÓWIENIA przyjmujemy do piątku tygodnia poprzedniego. Materiały - projekt 
prosimy przysyłać w CMYKu, 300 dpi, pdf, tiff, jpg - w poniedziałek do godz. 15.00 
każdego tygodnia, by reklama ukazała się w najbliższą środę.
Materiały promocyjne, w tym promocje graficzne i  filmowe, możemy 
zamieścić na naszym portalu MEDIAL Piątkowski www.co-slychac.pl - cena do 
uzgodnienia. Nasz portal ma dziennie ok. 80 000 odsłon i 2 000 wizyt 
unikatowych.
Wszystkie cenniki na  http://www.co-slychac.pl/zapraszamy-do-reklamy.php

   

Z poważaniem
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