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boleslawiec pl
dzierzoniow pl
glogow pl
gora pl
jawor pl
jeleniagora com
kamiennagora pl
klodzko pl
legnica com
luban pl
lubin pl
lwowek pl
milicz pl
nowogrodziec pl
olawa pl
olesnica pl
polkowice pl
sroda pl
strzelin pl
swidnica pl
trzebnica pl
walbrzych com
wielkawyspa.pl
wolow pl

wroclaw com

wroclawpowiat pl
zabkowice pl
zgorzelec pl
ziebice pl
zlotoryja pl
dolnyslask pl

tygodnik

ZURFãDZVNL

wrocławski

wydarzenia samorządowe • koncerty • imprezy plenerowe
• festiwale
• atrakcje turystyczne

wydawca:

i wokół Wrocławia
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dolnośląski

SZANOWNI PAŃSTWO
Zapraszamy do współpracy z wysokonakładowym (15 000 egz.
papier gazetowy, format A3), bezpłatnym przewodnikiem Tygodnika
Wrocławskiego - Afisz Dolnośląski.
Celem gazety, powiązanej z portalem otoafisz.pl oraz portalami grupy
otomedia.pl, jest dotarcie z informacją o planowanych imprezach
do maksymalnej liczby odbiorców.
Afisz Dolnośląski jest cyklicznym przewodnikiem po najważniejszych
wydarzeniach i imprezach Dolnego Śląska w dużej mierze
organizowanych lub współorganizowanych przez dolnośląskie samorządy.
Powtarzalny kolportaż prowadzony jest w miejscach skupiających
aktywność mieszkańców: kolportaż w trakcie imprez masowych,
w instytucjach i centrach kultury, urzędach.
Publikacja całostronicowego plakatu w jednym egzemplarzu
Afisza Dolnośląskiego to koszt zaledwie 6,6 grosza netto!

Cennik netto
Powierzchnia

Wewnątrz
gazety

Strona
ostatnia

Strona
pierwsza*

1 moduł

390 zł
590 zł
990 zł

780 zł
1 180 zł
1 980 zł

80 zł
-

1/4 strony (12 modułów)
1/2 strony (24 moduły)
cała strona ( 48 modułów
260 mm x 342 mm)
Rabaty

Za wielokrotność powyżej 3 emisji, rabaty ustalane są indywidualnie na podstawie zamówienia
*Reklama na stronie pierwszej - maksymalna liczba modułów: 24 w jednym bloku

Ceny netto, należy doliczyć 23% VAT. Ceny dotyczą jednej emisji.

Zapraszamy do promocji Państwa przedsięwzięć w formie plakatów
oraz/lub zapowiedzi tekstowych. Wszystkie plakaty bezpłatnie
umieszczone zostaną także na portalu otoafisz.pl, na zakładce
„afisz” wszystkich portali lokalnych grupy otomedia.pl oraz portalu
dobremiejsca.pl.

WEJDŹ NA

oto

.pl

• WYPROMUJ IMPREZĘ • ZAPROŚ MIESZKAŃCÓW

Otomedia sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 7
51-642 Wrocław
tel. 512 745 851
fax 71 75 93 799
e-mail: biuro@otomedia.pl
NIP: 8982201128
REGON: 021926698
Numer rachunku bankowego:
43 1030 0019 0109 8530 0043 0514
Otomedia sp. z o.o. wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy
pod numerem 0000428310.

Zapraszamy do współpracy

Biuro Reklam i Ogłoszeń, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław
tel. 605 951 516, 512 745 851, fax 71 75 93 799, reklama@otomedia.pl

