Cennik Reklam Redakcyjnych
Wędkarstwo moje hobby
Do Państwa dyspozycji oddajemy ograniczoną,
ale jakże cenną powierzchnię reklamową.
Chcemy, aby do naszych Czytelników „mówiła”
pomysłowa i nietuzinkowa reklama.
Taka, jaką byście Państwo sami chcieli zobaczyć
w profesjonalnym czasopiśmie hobbystycznym.

REKLAMY NA OKŁADKACH
» II okładka
» III okładka
» IV okładka
» rozkładówka (II strona okładki
i 1 str. redakcyjna)
» winieta na I okładce
» junior page
» 1/3 pierwszej kolumny redakcyjnej

14 000 zł
13 000 zł
16 000 zł
22 000 zł
6 400 zł
10 000 zł
7 600 zł

STRONY REDAKCYJNE
» 1/1 prawa kolumna
11 000 zł
» 1/1 lewa kolumna
9 000 zł
» Junior page
8 000 zł
» 1/2 kolumny
6 000 zł
» 1/3 kolumny
5 000 zł
» 1/4 kolumny
4 000 zł
» pasek patronacki
2 500 zł
» artykuł sponsorowany (1 kolumna)
70 % wartości powierzchni reklamowej

SAMPLING I INSERTING
koszt medialny
koszt techniczny

6 400 zł
od 0,07 zł/egz.

Do cen należy dodać 23% VAT

Współpraca:
Michał Krzyżanowski tel. kom. +664 005 231
e-mail: michal@wmh.pl

Twoje Media Sp. z o.o. 01-745 Warszawa ul. Jasnodworska 3
tel. 022/616 16 04, fax 022/616 15 24, e-mail: reklama@wmh.pl

Przygotowanie reklam
Wędkarstwo moje hobby
» Reklama powinna mieć 5 mm spadu z każdej strony
(nie dotyczy paska patronackiego)
» Żaden element newralgiczny, taki jak logo, napis itp. nie może
znajdować się bliżej krawędzi strony niż 3 mm (tzw. margines
cięcia), ponieważ istnieje ryzyko, że zostanie przycięty
» W wypadku reklamy całostronicowej lub poziomej margines
bezpieczeństwa od strony grzbietu wynosi 6 mm ze względu
na klejenie
» Właściwa treść reklamy powinna znajdować się nie mniej niż 8 mm
od krawędzi (spad + margines cięcia),

Wymiary reklam
bardzo ważne!!!
CAŁA STRONA
wys: 275 mm (285 mm)
szer: 220 mm (230 mm)

JUNIOR PAGE
wys: 185 mm (195 mm)
szer: 137 mm (147 mm)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe !!!

» Reklamy powinny mieć rozdzielczość 300 dpi i profil kolorów

CMYK

» Akceptowane formaty: PDF, EPS, TIFF, PSD, AI, JPG (maks. jakość)
Termin nadsyłania materiałów 30 dni przed rozpoczęciem druku

właściwa treść reklamy

margines cięcia (3 mm)

spad (5 mm)

1/2 STRONY POZIOM
wys: 137 mm (147 mm)
szer: 220 mm (230 mm)

1/2 STRONY PION
wys: 275 mm (285 mm)
szer: 110 mm (120 mm)

1/3 STRONY PION
wys: 275 mm (285 mm)
szer: 73 mm (83 mm)

1/3 STRONY POZIOM
wys: 90 mm (90 mm)
szer: 220 mm (230 mm)
margines cięcia
przy grzbiecie (6 mm)

Do reklam należy dodać 5 mm spadu
za wyjątkiem paska patronackiego.

Adres ftp://wmh.pl/
login: reklama hasło: !tm_reklama
Współpraca:
Michał Krzyżanowski tel. kom. +664 005 231
e-mail: michal@wmh.pl

1/4 STRONY
wys: 137 mm (147 mm)
szer: 110 mm (120 mm)

PASEK PATRONACKI
wys: 25 mm
szer: 183 mm

Twoje Media Sp. z o.o. 01-745 Warszawa ul. Jasnodworska 3
tel. 022/616 16 04, fax 022/616 15 24, e-mail: reklama@wmh.pl

