Aktualizace údajů, pravidel a ceníku inzerce
Klánovický zpravodaj
Klánovický zpravodaj je periodický tisk městské části Praha-Klánovice.
Registrován je u Ministerstva kultury ČR ze dne 10. 2. 2012 pod číslem MK ČR E 12804.
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
Vydává: Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
tel. 281 960 216, IČO 00240281
Periodicita: 10 x ročně
Náklad: 1400 výtisků
Redakce: Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz
Grafická úprava: Dagmar Kyjovská
Tisk: TISKÁRNA GRAFOTECHNA +
Zasílání příspěvků: elektronicky na e-mail kzsefredaktor@seznam.cz
Příjem inzerce: Helena Petráčková, Místní knihovna Praha-Klánovice, Smržovská 1, 190 14,
Praha-Klánovice, tel. 281 963 496, elektronicky na e-mail knihovna.klanovice@seznam.cz

PRAVIDLA INZERCE:
l Při opakování téže inzerce v deseti číslech zpravodaje po sobě jdoucích,
má zadavatel nárok na slevu ve výši tří plateb inzerátu.
l Při opakování téže inzerce v pěti číslech zpravodaje po sobě jdoucích,

má zadavatel nárok na slevu ve výši jedné platby inzerátu.

l Vložená dodaná inzerce, např. leták volně vložený do zpravodaje:

2000 Kč + DPH (2420 Kč) bez ohledu na velikost inzerce, v ceně není zahrnuto
vložení inzerce do KZ.
Při opakování vložené téže inzerce bude poskytnuta stejná sleva, jako u inzerce tištěné.
l Exkluzivita umístění tištěné inzerce v prostoru vyhrazeném pro inzerci

dle požadavku inzerenta:
pouze pro velikost inzerce 1/2 strany a 1 strana – navýšení ceny inzerátu o 100 %.
Uzávěrka pro příjem výše uvedených inzerátů je shodná s uzávěrkou daného čísla
Klánovického zpravodaje.
l Grafické zpracování jiného než řádkového inzerátu, tj. jiného než ve velikosti 1/12:

příplatek 20 % za grafického zpracování.
Zpracování je bez možnosti výběru a kontroly zadavatelem.

l Exkluzivní zpracování inzerátu, tzn. s náhledem a kontrolou zadavatele,

musí zadavatel projednat individuálně s grafikem a to tak, aby byl inzerát zpracovaný
do uzávěrky.
Dodání pokladů pro zpracování inzerátů je nejpozději 5 dní před uzávěrkou daného čísla.

CENÍK INZERCE
TYP INZERÁTU

ROZMĚRY

1/12 STRANY

8,6 cm x 3,6 cm

1/8 STRANY

8,6 cm x 5,8 cm

1/4 STRANY

8,5 cm x 12,5 cm

1/2 STRANY

18 cm x 12,5 cm

1 STRANA

18 cm x 25,7 cm

PLNÁ STRANA

21 cm x 29,7 cm

řádkový inzerát, bez obrázků

CENA ČERNOBÍLÉ
INZERCE

CENA BAREVNÉ
INZERCE

350 Kč + DPH
(423,50 Kč)
450 Kč + DPH
(544,50 Kč)
750 Kč + DPH
(907,50 Kč)
1500 Kč + DPH
(1815 Kč)
3000 Kč + DPH
(3630 Kč)
4500 Kč + DPH
(5445 Kč)

400 Kč + DPH
(484 Kč)
500 Kč + DPH
(605 Kč)
850 Kč + DPH
(1028,50 Kč)
1750 Kč + DPH
(2117,50 Kč)
3500 Kč + DPH
(4235 Kč)
5000 Kč + DPH
(6050 Kč)

