Gazeta dla Słubic i Sulęcina
a także pozostałych gmin obu powiatów
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O TYTULE
„Pogranicze lubuskie” to bezpłatna lokalna gazeta, która wydawana jest od sierpnia 2005 w cyklu miesięcznym w
Słubicach, a od kwietnia 2009 roku, także w Sulęcinie i mniejszych miejscowościach obu powiatów. Gazeta
skierowana jest do wszystkich mieszkaoców Słubic i Sulęcina, pobliskich miejscowości oraz lubuskiego pogranicza.
Czasopismo charakteryzuje duża ilośd zamieszczanych artykułów, estetyczny wygląd oraz wysokiej jakości druk.
Niezależnośd, bezkompromisowośd i profesjonalizm to atuty młodego zespołu redakcyjnego, którego głównym celem
jest obiektywne relacjonowanie lokalnego życia. Gazeta współpracuje z licznymi lokalnymi stowarzyszeniami,
szkołami oraz instytucjami publicznymi, dzięki czemu jest blisko ludzi i ich aktualnych potrzeb oraz problemów.
Redakcja Pogranicza lubuskiego jest czynna codziennie.
Bardzo elastyczne warunki oferty reklamowej umożliwiają jej dopasowanie do bieżących potrzeb klienta. Oferujemy
również pomoc w przygotowaniu projektów reklamy oraz bezpłatne banery reklamowe na stronie internetowej
gazety.
Pogranicze lubskie to jedyna gazeta, która jest tworzona z myślą o rzetelnym przekazie informacji.

CHARAKTERYSYKA


Format: A3



Objętośd: 16/20/24 strony, wszystkie kolorowe



Nakład: min. 15.000 egzemplarzy



Cyklicznośd: miesięcznik



Zasięg: Słubice, Sulęcin i okoliczne miejscowości obu powiatów
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Poniżej przedstawiamy ceny reklam drukowanych na poszczególnych
stronach Pogranicza Lubuskiego, w różnych modułach:

CENNIK REKLAM
REKLAMY W MODUŁACH

Moduł 1/8 strony
poziom

Moduł 1/8 strony
pion

Moduł 1/4 strony
poziom lub pion

Moduł 1/2 strony
poziom lub pion

Moduł 1/1 strony

80/127 mm

122x102 mm

165/130 mm

260x165 mm

260x330 mm

Cena 150 PLN

Cena 150 PLN

Cena 300 PLN

Cena 500 PLN

Cena 900 PLN

Insert folderu 3000/6000/7500 egz.

250/500/600 PLN

Artykuł sponsorowany 3000 znaków

250 PLN

Inne niestandardowe formy promocyjne i reklamowe, nieprzewidziane w cenniku reklam, zostaną przygotowywane
i negocjowane indywidualnie na Paostwa życzenie.

WARUNKI TECHNICZNE
Przyjmujemy materiały wyłącznie w formie elektronicznej i odpowiadające zamówionemu modułowi.
Oferujemy nieodpłatną pomoc przy przygotowaniu reklamy.
Materiały należy nadsyład na adres e-mail: redakcja@pograniczelubuskie.pl. Podstawą reklamacji jest dostarczenie proofa.
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