Дадатак №4 да загада № 3ц ад 03.09.2019 г.

Адна
зямля

Мядзел

Астравец
Смаргонь
Ашмяны

Вілейка
Маладзечна
Валожын
Мінск

Прайс-ліст на размяшчэнне рэкламы
рэкламнымі агенцтвамі
Тарыфы дзейнічаюць ад 05.09.2019 г., згодна з прэйскурантам № 3ц ад 03.09.2019 г.

Дзень выхаду: пятніца (штотыднёва)
Фармат: А3
Колькасць старонак: 24
Тыраж: 4 100 экз.

Распаўсюд: розніца (80%),
падпіска (20%)
Рэгіён: Маладзечна, Вілейка, Астравец,
Ашмяны, Валожын, Мядзел, Смаргонь

Старонка

Цана, руб.
за 1 кв. см

Унутраная

0.90 руб.

Побач з прыватнымі
аб’явамі;
«Базарны дзень» (3-я)

1.00 руб.

Апошняя (24-я)

1.20 руб.

Першая

1.90 руб.

Першая ў TV-праграме (9-я)

1.10 руб.

Патрабаванні да рэкламнага матэрыялу:
Вышыня макета – кратная 1 см: Шырыня:
на першай старонцы – 7 або 19 см;
на апошняй – 4 або 8,5 см;
на ўнутраных – 4; 8,5; 13; 17,5; 22; 26,5 см.
У блоку «Прагноз надвор’я прадстаўляе»:
шырыня – 17,5 см; вышыня – 5, 10 або 15 см.

Аплата папярэдняя.
Апошні тэрмін падачы
рэкламных матэрыялаў у бягучы нумар –
серада, 16.00.
Надбаўка за спецпазіцыю:
20%,
за дадатковы колер:
20%.
Надбаўка за спецпазіцыю
рэкламы ў блоку
«Прагноз надвор’я прадстаўляе»: 50%.

Скідка
для рэкламных
агенцтваў — 15%!

Рэклама, якая ўтрымлівае інфармацыю аб рэалізацыі прадукцыі, тавараў, работ і паслуг, звязаную са
здзяйсненнем рэкламадаўцам прадпрымальніцкай дзейнасці, павінна
ўтрымліваць назву рэкламадаўцы
(для прадпрымальніка – прозвішча і ініцыялы), яго ўліковы нумар плацельшчыка (УНП).

Павінны быць гарантыйнае пісьмо-заяўка з указаннем памераў рэкламнай плошчы, тэрмінаў выхаду,
тэкст рэкламнага матэрыялу ці арыгінал-макет. Макет можа быць прадстаўлены ў электронным выглядзе
(PNG, JPG, TIFF).

Паважаныя кліенты! Нашы спецыялісты па рэкламе
дапамогуць вызначыцца з выбарам рэкламнай плошчы
і пракансультуюць па ўсіх пытаннях размяшчэння аб’яў.
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