
1 mod. poziomy 
85 x 31,7 mm

OGŁOSZENIA DROBNE
2 wiersze (50 zn.) 5,00 zł  (6,15 zł brutto)

każdy nast. wiersz 2,50 zł  (3,08 zł brutto)

przy 4 emisjach piąta gratis

Minimoduł 1 cm wysokości

 22,00 zł (27,06 zł brutto)

przy 4 emisjach piąta gratis

CENNIK

Wydawca: WIEŚCI Sp. z o. o.,   05-200 Wołomin, ul. Kościelna 5/7, tel. 22 787 66 06 (07), fax 22 776 24 48. 
Czynne pn. - wt. 9.00-17.00, środa - pt. 9.00-15.00   ogloszenia@wiesci.com.pl   www.wiesci.com.pl

OGŁOSZENIA MODUŁOWE ceny netto + VAT 23%

strona handlowa 1 moduł - 120 zł
kolumna redakcyjna 1 moduł - 150 zł
okładka (pierwsza str.) 1 moduł - 400 zł
tekst promocyjny + 1 zdjęcie 1 strona (1800 zn.) - 500 zł
nekrologi, życzenia, 1 moduł -   50 zł
podziękowania 2 moduły - 150 zł
insert 1000 szt. - 120 zł

INTERNET

reklama - baner/środek strony 1 tydzień - 150 zł
reklama - baner/środek strony 2 tygodnie - 225 zł
reklama - baner/środek strony 4 tygodnie - 300 zł
reklama - baner/prawa strona 1 tydzień - 100 zł
reklama - baner/prawa strona 2 tygodnie - 150 zł
reklama - baner/prawa strona 4 tygodnie - 200 zł

BONIFIKATY NA OGŁOSZENIA  MODUŁOWE

2 do   3 emisji 10% 17 do 23 emisji 30% 
4 do   8 emisji 20% 24 do 29 emisji 35% 
9 do 16 emisji 25% 30 do 50 emisji 40%

WYMIARY MODUŁóW

format kolumny 265 x 369 mm 

RAMKA/SZARE TŁO   + 50%

pOGRUBIENIE/WERSAlIKI  + 50%

EKSpRESY:   
wtorek  9.00 - 12.00

EKSpRESY nie ukazują się w rubrykach tematycznych

1 mod. pionowy 
40 x 68,4 mm

Wymagania techniczne 
i wskazówki    
dla ogłoszeniodawców
Wieści podwarszawskich
FORMA CYFROWA
EpS, AI, CDR – fonty zamienione na krzywe, 
z zawartymi wszystkimi elementami 
potrzebnymi do druku.
TIFF – bez kompresji, pSD, JpG o rozdzielczości 
rzeczywistej dla reklam barwnych min. 300 
dpi, dla monochromatycznych 200 dpi
pDF – jakość drukarska (CMYK) - zgodnie 
z parametrami druku gazetowego

Elementy ogłoszeń powinny być dostarczone 
w n.w. formatach i przygotowane 
w przestrzeni barwnej CMYK. 
Maksymalne nafarbienie nie powinno 
przekraczać 240% 
W przypadku rozbieżności po uzgodnieniu 
i akceptacji Redakcji Technicznej.

ELEMENTY GRAFICZNE
Adobe photoshop CS - CS5: EPS, PSD
JPG lub TIFF (minimum 200 dpi).
Corel Draw 15.0: CDR, EPS - fonty zamienione 
na krzywe.
Adobe Ilustrator CS - CS5: AI, EPS - fonty 
zamienione na krzywe.

TEKST
pC – txt. (WINDOWS), rtf.,  OpEN OFFICE

Nie przyjmujemy żadnych elementów 

graficznych w programach biurowych 

np. Word, Excel itp.

TEKST
Wydruki, kserokopie dobrej jakości

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności 
za treść płatnych ogłoszeń i anonsów.

 �Fryzjerkę damską w Wołominie za-
trudnię. Tel. 000 000 000.

 �Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samochodowej. 
Tel. 00 000-00-00.

Fryzjerkę damską w Zagościńcu 
zatrudnię. Tel. 000 000 000.

CzyszCzenie
dywanów. Tel. 000 000 000.

 �Sprzedam dom  w Wołominie - centrum mieszkalne, o pow. 
185m2 z działką 800m2, cena: 200 000 zł. Tel. 000-000-000.

 �Sprzedam dom  w Zielonce o pow. 185m2 z działką 
800m2, cena: 200 000 zł. Tel. 000-000-000.

 �Budowa, remonty domów i mieszkań. Szybko, tanio, solid-
nie. Referencje. Tel. 000-000-000.

Budowa, remonty domów i mieszkań. Szybko, tanio, 
solidnie. Referencje. Tel. 000-000-000.

sprzedam dom  w zielonce 
pow. 300m2, działka 800m2 Tel. 000-000-000.

BUdowa domów - remonTy 
doŚwiadCzenie - reFerenCJe. Tel. 000-000-000.

NIERUCHOMOŚCI (do 20 słów)

1 emisja 18,00 zł (22,14 zł brutto)

Minimoduł 1 cm wysokości

  25,00 zł (30,75 zł brutto)

przy 2 emisjach trzecia gratis

USŁUGI (do 20 słów)

1 emisja 25,00 zł (30,75 zł brutto)

przy 3 emisjach - czwarta gratis

Minimoduł 1 cm wysokości

  25,00 zł (30,75 zł brutto)

przy 3 emisjach - czwarta gratis

USŁUGI DROBNE (do 10 słów)
1 emisja 15,00 zł (18,45 zł brutto)

Minimoduł 1 cm wysokości
 22,00 zł (27,06 zł brutto)

przy 4 emisjach piąta gratis

Sprzedam: passat Kombi ... 
Tel. 000 000 000.


