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OGÓLNA
CHARAKTERYSTYKA
GAZETY

Przeg ląd
Bełchatowski

„Przegląd Bełchatowski” jest nowoczesną gazetą bezpłatną, wydawaną
co 2 tygodnie w formie kolorowego magazynu. Głównym celem tytułu jest przekazanie w pigułce wszystkich najważniejszych wydarzeń z Bełchatowa i okolic,
tak aby zaspokoić potrzeby informacyjne zróżnicowanych grup czytelników. Jako
gazeta bezpłatna, „Przegląd Bełchatowski” jest tym bardziej atrakcyjną pozycją
dla odbiorców.
Łącząc wysoki nakład, ciekawą i nowoczesną makietę oraz niezwykle skuteczne dotarcie do czytelników (całkowity brak zwrotów), nasze czasopismo jest
zdecydowanym liderem w dziedzinie reklamy prasowej w Bełchatowie, o czym
przekonało się wielu (już stałych) naszych klientów.
Państwu chcielibyśmy zaproponować skorzystanie z możliwości promowania Waszej ﬁrmy na łamach naszego dwutygodnika. „Przegląd Bełchatowski”
łączy w sobie wszystkie elementy skutecznego medium, co w rezultacie daje
możliwość prawdziwie skutecznego dotarcia do szerokiego grona potencjalnych
klientów.

PODSTAWOWE PARAMETRY REDAKCYJNE
Nakład: 12.000 egzemplarzy
Częstotliwość ukazywania się: dwutygodnik
Zasięg: Bełchatów i okolice
Format: A3
Druk: Łódzka Drukarnia Prasowa
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KOLPORTAŻ
 w dniu ukazania się numeru, gazeta rozdawana jest
„z ręki” na głównych ulicach miasta (Wojska Polskiego,
Kościuszki, 1-go Maja, Narutowicza, 9-go Maja)
 w największych sklepach, przy wyjściach rozstawione są stojaki z gazetami (hipermarkety: E.Leclerc, Kauﬂand, Galeria Olimpia, sieć osiedlowych discount’ów
m.in. LUX/Społem, Sedal, Polo Market), a ponadto w
około 20 mniejszych stacjonarnych punktach (mniejsze sklepy, punkty kasowe, kredytowe itp)
 Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy
 największe zakłady pracy - bełchatowskie kopalnia
i elektrownia (zatrudniające łącznie ok. 9000 osób),
gazety ustawiane są przy wyjściach pracowniczych

Korzyści dla
reklamodawców:

Koszt dotarcia do 1 klienta

 atrakcyjna grupa docelowa – ludzie aktywni,
pracujący, mający duże potrzeby
 obecność w najbardziej ruchliwych punktach
Bełchatowa
 niskie koszty dotarcia do klienta w porównaniu z innymi gazetami
 ciekawa forma i nowoczesna makieta – duża
zauważalność reklam
 rozwiązania zindywidualizowane i duża elastyczność we współpracy
 żadna inna gazeta regionalna ukazująca się
w Bełchatowie nie posiada tak atrakcyjnej oferty pod względem jakości, ceny i skuteczności
kolportażu

Agencja Prasowo-Reklamowa

(1 egzemplarz gazety)

Przegląd Bełchatowski
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A-2

A-3

A-5

Podane ceny s¹ cenami netto

wzornik
100,5 x 41 mm

152 x 41 mm

255 x 41 mm

B-2

B-4

B-6

B-10

49 x 84,4 mm

100,5 x 84,4 mm

152 x 84,4 mm

255 x 84,4 mm

C-6
100,5 x 127,8 mm

C-9
152 x 127,8 mm

C-15
255 x 127,8 mm

kolor

A-2
A-3
A-5

90 z³
135 z³
225 z³

B-2
B-4
B-6
B-10

90 z³
180 z³
270 z³
400 z³

C-6
C-9
C-15

270 z³
360 z³
600 z³

D-8
D-12
D-20 (1/2 str.)

320 z³
480 z³
800 z³

D-8
E-10
E-15
E-25

400 z³
600 z³
1000 z³

F-12
F-18
F-30

480 z³
720 z³
1200 z³

G-16
G-24
G-40 (1 str.)

640 z³
960 z³
1600 z³

100,5 x 171,2 mm

D-12

D-20

E-10

E-15

152 x 171,2 mm

255 x 171,2 mm

100,5 x 214,6 mm

152 x 214,6 mm

H

w/g wyceny

Rabaty:
• 6 emisji – 10% • 12 emisji – 15% • 24 emisje – 25%

E-25

F-12

F-18

F-30

255 x 214,6 mm

100,5 x 258,1 mm

152 x 258,1 mm

255 x 258,1 mm

G-16

G-24

G-40

H

100,5 x 345 mm

152 x 345 mm

255 x 345 mm

format niestandardowy

Rozdzielczoœæ: 300 dpi

Paleta kolorów: CMYK

Op³aty dodatkowe:
• modu³y niestandarowe + 5%
• pierwsza strona + 150% • ostatnia strona + 50%
Istniej mo¿liwoœæ insertowania ulotek i folderów
w cenie 0,08 z³/szt.

Og³oszenia drobne:
prywatne – 5 z³ brutto
firmowe – 20 z³ brutto
ramka +100%
Nak³ad: 12000 egzemplarzy
Dzieñ wydania: pi¹tek co 2 tygodnie
Objêtoœæ i format: 16 – 24 strony, A-3

Oferta reklamowa

5

Gabloty reklamowe
w autobusach
komunikacji miejskiej
Prezentujemy nowatorski system reklamy, który jako oryginalne w swoim rodzaju medium
posiada niezwykłą siłę w docieraniu do konkretnych grup docelowych Waszych klientów.
Agencja Reklamy „Activ Media” oferuje profesjonalny system reklamy wewnątrz autobusów komunikacji miejskiej - gabloty naokienne
umożliwiające ekspozycję plakatów reklamowych formatu A3 i A2 wewnątrz pojazdów.
Usługa dostępna jest w:  Bełchatowie  Kutnie  Piotrkowie Trybunalskim  Radomsku

Nowa, kompleksowa
organizacja kampanii
reklamowych przy użyciu
tego systemu daje możliwości:

Ilości dostępnych
autobusów w taborach:
 Bełchatów - 10 autobusów
 Radomsko - 28 autobusy
 Piotrków Tryb. - 26 autobusów
 Kutno - 30 autobusów

 dotarcia nawet do kilkunastu tysięcy osób
dziennie z miasta i okolic

 dokładne zapoznanie się odbiorcy z ofertą,
produktem, czy marką ﬁrmy (średni czas jazdy
pasażera w autobusie to ok 15 min.)

 częstej, nawet codziennej aktualizacji
Państwa oferty

 dotarcia do szerokiej grupy docelowej
 uzyskania wysokiej skuteczności kampanii
 osiągnięcia niskiego jednostkowego kosztu
dotarcia do klienta

Agencja Prasowo-Reklamowa

Zapewniamy:
 profesjonalne doradztwo
 zaprojektowanie i pełne przygotowanie
akcji promocyjnej
 przeprowadzenie skutecznej kampanii
oraz stały nadzór nad jej prawidłowym
przebiegiem

97-400 Bełchatów | ul. Wojska Polskiego 23n
biuro@activmedia.net.pl | tel. 790-40-45-99
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ekspozycje

.: CENNIK :.

rozmiar gabloty

cena ekspozycji

A3
A2
A1

3.97 z³ / 1 dzieñ / 1 gablota
6.67 z³ / 1 dzieñ / 1 gablota
9.97 z³ / 1 dzieñ / 1 gablota

rabaty
ze wzglêdu na d³ugoœæ kampanii
Kampania na minimum:
kwarta³
pó³ roku
3 roku
rok

rabat
5%
10%
15%
20%

* podawane kwoty są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT)
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us³ugi dodatkowe

nazwa us³ugi

druk:

- plakat A3

cena

5 z³ / 1 strona

projekt plakatu:
- jednostronny
- dwustronny

30 z³
50 z³

wymiana plakatów:

- standardowo
- przy zamówieniu powy¿ej 2000 z³
- przy zamówieniu powy¿ej 4000 z³

1z³ / 1 plakat
0,5 z³ / 1 plakat
bezp³atne

*podane w cenniku kwoty s¹ cenami netto, do których
doliczany jest podatek VAT w wysokoœci 22%
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ATUTY SYSTEMU REKLAM W AUTOBUSACH MIEJSKICH
PROMOWANIE MARKI ,
LOGA ORAZ PEŁNEJ OFERTY FIRMY
 ekspozycja zewnętrzna idealnie promuje markę,
logo lub pojedynczą ofertę specjalną. Żółta ramką
doskonale przyciąga wzrok tysięcy przechodniów,
obok których codziennie przejeżdża autobus
 wewnętrzna strona dzięki formatowi A3 i A2 pomieści pełną ofertę, a czas jaki pasażer spędza w
autobusie w zupełności wystarczy na zapoznanie
się z jej szczegółami

PREZENTACJA REKLAMY
W CAŁYM MIEŚCIE
 jest wszędzie, nie jest na stałe związana
z miejscem, jak pojedyncze billboardy

DOTARCIE DO SZEROKIEJ
GRUPY KLIENTÓW
 trasy są zróżnicowane: długość, ilość przystanków, rejony miasta, wielkość i rodzaj zaludnienia
 każdy autobus jedzie codziennie inną trasą
zmieniając numer linii, którą kursuje (raz jedzie
jak linia nr 4 innym razem jako linia nr 22), dzięki
czemu nawet pojedynczy plakat dotrze w ciągu
miesiąca do każdego zakątka miasta i okolic

DŁUGIE ODDZIAŁYWANIE
NA ODBIORCÓW

AKTUALIZACJA NAWET
CODZIENNĄ OFERTĄ

 możliwość dokładnego zapoznania się
z Państwa ofertą
- umieszczoną tuż obok pasażerów
- przy średnim czasie jazdy pasażera 15min.

 jeśli zmienia się państwa oferta, my
możemy w ciągu doby zmienić plakaty
na aktualne

Oferta reklamowa
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USŁUGI POLIGRAFICZNE
Ulotki

Banery reklamowe

Oferujemy druk ulotek wysokiej jakości w formatach A6 do A4 na błyszczącym, kredowym papierze 135g. Druk jedno- lub dwustronny w kolorze
lub czarnobiały.
Wyceny przygotowywane są pod konkretne
wielkości i ilości zamówień.

Przykładowe zestawienia cenowe:
 10.000szt. ulotek A6 (105x148mm)
dwustronne, pełny kolor - 370 zł
 10.000szt. ulotek A5 (148x210mm)
dwustronne, pełny kolor - 700 zł

Banery reklamowe drukowane są wytrzymałych
plandekach, a nowoczesna technika produkcji
sprawie, że są one odporne na zewnętrzne czynniki pogodowe tj. deszcz, mróz, słońce
Każdy wykonany baner jest bezpłatnie
zgrzewany na brzegach i oczkowany co 50cm.
Progi cenowe:
 zamówienie do 5 m2 - 50 zł/m2
 zamówienie od 5 do 10 m2 - 40 zł/m2
 zamówienie od 10 m2 - 35zł/m2
Progi dotyczą całości zamówienia (łącznej powierzchni wszystkich zamówionych banerów), nie pojedynczego banera.

Wizytówki

Broszury/gazetki

Standardowe wizytówki o wymiarach
90x50mm, na papierze kredowym 350g
Progi cenowe dla wizytówek jednostronnych:
 100 szt. - 45zł
 500-1000 szt. - 35zł / 100szt.
 powyżej 1000 szt. - 25zł / 100szt.
Progi cenowe dla wizytówek dwustronnych:
 100 szt. - 65zł
 500-1000 szt. - 40zł / 100szt.
 powyżej 1000 szt. - 35zł / 100szt.

Jako agencja prasowo-reklamowa świadczymy
kompleksowe usługi w zakresie przygotowania, gazetek reklamowych, broszur, gazet i innych publikacji.
Klient obsługiwany jest kompleksowo w zakresie:
 projektu graficznego makiety
 składu i przygotowania do druku
 druku na dowolnym rodzaju papierze
(od typowo gazetowego, po druk na papierze kredowym)

 dostarczenie nakładu w dowolne miejsce na
terenie Polski
Wyceny przygotowywane są indywidualne
do zapytań ofertowych.

* podawane kwoty są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT)

Agencja Prasowo-Reklamowa
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