
• wizytówka 5,4x6,3 (2 moduły) – 39,98 zł 

• kolumna 8,1x6,3 (3 moduły) – 59,96 zł

• wizytówka duża 5,4x12,6 (4 moduły) – 79,95 zł 

• baner 5,4x18,9 lub 8,1x12,6 (6 modułów) – 119,93 zł

• baner midi 10,8x12,6 (8 modułów) – 159,90 zł

• baner maxi 7,8x18,9 (9 modułów) – 179,89 zł

• kolumna duża 13x12,6 (10 modułów) – 199,88 zł

• ćwierć strony (12 modułów) – 239,85 zł 

• 1/3 strony (16 modułów) – 319,80 zł 300 zł

• pół strony (24 moduły) – 479,70 zł 400 zł

• cała strona – 959,40 zł 800 zł

‐40% rabatu w umowie na rok!

Cennik

Wszystkie ceny bru o za miesiąc emisji!

Przykładowe 
rozmiary i ceny

Przygotowanie grafiki
 GRATIS!

Ceny nie dotyczą pierwszej strony, 
gdzie cena za moduł wynosi 36,90 zł brutto

moduł
2,7 x 6,3 cm

16,25 zł!
19,99 zł bru o

Kontakt z biurem reklamy: tel. 795‐057‐295 glubczyce@gazeta.pl 

Duże rozmiary 
z dużym rabatem!

Dlaczego reklama lokalnych firm w gazecie, pomimo 
Internetu, jest wciąż bardzo skuteczna?

Każda firma potrzebuje reklamy, zwłaszcza 
nowa. Drukowanie ulotek to strata dużej 

ilości pieniędzy, a efekt, niestety, mizerny. 
Idealnym rozwiązaniem reklamowym jest lokalna 
gazeta, czyli coś, co skutecznie funkcjonuje 
w innych miastach na porządku dziennym! 
Dlaczego ta forma się sprawdza, pomimo iż 
spora część firm reklamuje się  w internecie? 
Właśnie przeładowanie reklamami portali 
społecznościowych i nahalność reklam, które są 
po prostu przewijane, sprawia, że internetowa 

reklama lokalnych firm nie daje efektów. Pozatym 
nadal istnieje spora liczba osób, która 
z Internetu korzysta rzadko lub wcale. Ludzie 
chętniej sięgają po prasę, a informacje w niej 
zawarte uznają za bardziej wiarygodne. Twoja 
reklama zamieszczona w gazecie zostaje lepiej 
zapamiętana! Doradzimy Ci bezpłatnie, jak 
skutecznie się promować, robimy projekty 
graficzne, kampanie... Zajmiemy się Tym za 
Ciebie! I to wszystko wliczone jest w bardzo 
dobrą cenę!■

WYDARZENIA • INFORMACJE • TANIA REKLAMA • OGŁOSZENIA • PRACA • ROZRYWKA
IS

N
N

 2
65

8
29

88

NNOOWWAA  FFIIRRMMAA??

rreekkllaammaa  
zzaa  ppóółł  cceennyy!!

nnaasszzaa  ggaazzeettaa  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo  ppaappiieerr

Wydawca: 
Studio B 
ul. T. Kościuszki 8
48100 Głubczyce
NIP 7481529857 
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GGAAZZEETTAA++PPOORRTTAALL==PPOODDWWÓÓJJNNAA  MMOOCC  RREEKKLLAAMMYY

 ‐20% rabatu w umowie na pół roku!
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CCOO  MMIIEESSIIĄĄCC  WWKKŁŁAADDKKAA

WWsszzyyssccyy  ssttaallii  rreekkllaammooddaawwccyy  oottrrzzyymmuujjąą  rreekkllaammęę  nnaa  ppoorrttaalluu  zzaawwsszzee  GGRRAATTIISS!!

wwyyddaajjeemmyy  jjąą  ttaakkżżee  ww  ffoorrmmiiee  
fflliippbbooookkaa  ddoo  pprrzzeegglląąddaanniiaa  

ii  ppddff''aa  ddoo  ppoobbrraanniiaa,,  
pprroowwaaddzziimmyy  ppoorrttaall  ii  ffaannppaaggee

wwwwww..gglluubbcczzyyccee..ssttuuddiioobb2244..ppll


