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CENNÍK INZERCIE (platný od 15.11.2018)
Riadková inzercia (max. 300 znakov vrátane medzier)
✓ občianska inzercia: 1,- € / 50 znakov (aj začatých)
✓ fyzické osoby, SZČO a právnické osoby: 5,- € / 50 znakov (aj začatých)
Plošná inzercia
1/1 strana 600 €
1/2 strana 300 €
1/4 strana 150 €
1/8 strana 75 €
1/16 strana 40 €
Inzercia na prednej strane môže byť v maximálnej veľkosti 1/4 strany na šírku.
Ceny sú konečné!
Zľavy za viacnásobné uverejnenie:
Pri objednaní inzercie na tri až šesť vydaní dostane objednávateľ inzercie zľavu 10% z celkovej ceny.
Pri objednaní troch inzercií v rozsahu aspoň 1/8 strany dostane objednávateľ štvrtú inzerciu zdarma.
Pri objednaní inzercie na šesť a viac vydaní dostane objednávateľ inzercie zľavu 20% z celkovej ceny, alebo môže
využiť kombináciu 2 x 3 inzercií + štvrtú inzerciu zdarma.
Redakcia poskytuje 50-percentnú zľavu z ceny plošnej inzercie, pokiaľ je jej objednávateľom:
- obecná samospráva so sídlom na území Hlavného mesta SR Bratislavy, vrátane jej organizácií,
- Bratislavský samosprávny kraj, vrátane jeho organizácií,
- inštitúcia štátnej správy,
- nezisková organizácia, ktorá je poskytovateľom sociálnych alebo verejnoprospešných služieb,
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť.
Podmienkou pre priznanie zľavy je nekomerčná povaha predmetu inzercie.
Príplatky
titulná strana (max. veľkosť ¼ strany)
politická inzercia

v%
50
100

Max. výška v mm
66

Storno poplatky (v prípade úhrady vopred):
✓ Storno 14 dní pred uverejnením – 50%
✓ Storno 7 dní pred uverejnením – 100%
Forma úhrady: (na základe objednávky)
✓ v hotovosti v pokladni Miestneho úradu (v prípade jednorazovej inzercie najneskôr v deň uzávierky)
✓ prevodom na bankový účet Miestneho úradu (v prípade jednorazovej inzercie najneskôr v deň uzávierky)
*Pozn. Vydavateľ mesačníka Karloveské noviny si vyhradzuje právo neprijatia objednávky inzercie bez udania dôvodu.
Príloha: Technické parametre a podmienky pre príjem plošnej inzercie
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