Cennik 2019
KIELECKI CENNIK NEKROLOGÓW
Ceny netto, w nawiasach ceny z VAT. Podstawą wyceny ogłoszenia jest jedna linia. Cennik obowiązuje od 01.01.2019 r.
Publikacja nekrologów w „Gazecie Wyborczej” oraz w serwisie nekrologi.wyborcza.pl

NEKROLOGI

OGÓLNOPOLSKIE
MIEJSCE PUBLIKACJI

RODZAJ

SZEROKOŚĆ

CENA ZA 1 LINIĘ

2 strona redakcyjna
inne strony redakcyjne
strony ogłoszeniowe*

nekrologi/kondolencje

95,5 mm

132,00 (162,36)

nekrologi/kondolencje

95,5 mm

84,00 (103,32)

nekrologi/kondolencje

95,5 mm

35,00 (43,05)

* Nekrolog ukaże się na stronach ogłoszeniowych ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej

LOKALNE
MIEJSCE PUBLIKACJI

RODZAJ

SZEROKOŚĆ

CENA ZA 1 LINIĘ

2 strona redakcyjna
strona redakcyjna2
pozostałe strony lokalne3

nekrologi/kondolencje

95,5 mm

16,80 (20,66)

nekrologi/kondolencje

95,5 mm

16,80 (20,66)

nekrologi/kondolencje

80,0 mm

5,00 (6,15)

1

3 Emisja w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek z wyjątkiem dni świątecznych

1

Emisja w piątek z wyjątkiem dni świątecznych
2 Emisja w dniach od poniedziałku do czwartku z wyjątkiem dni świątecznych

OFERTA PREMIUM

Oferta obejmuje wyróżnienie w serwisie nekrologi.wyborcza.pl oraz publikację przez 7 dni wersji skróconej nekrologu, w serwisie wyborcza.pl - szczegółowy opis oferty znajduje się w Zał. 2 do Ogólnych Zasad Zamieszczania Nekrologów.

ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI
RODZAJ

DOPŁATA
380 (467,40)

nekrologi/kondolencje

Oferta obejmuje wyróżnienie w serwisie nekrologi.wyborcza.pl oraz publikację przez 7 dni wersji skróconej nekrologu, w jednym z serwisów lokalnych prowadzonych przez Wydawcę - szczegółowy opis oferty znajduje się w Zał.
2 do Ogólnych Zasad Zamieszczania Nekrologów

ZASIĘG LOKALNY
RODZAJ

DOPŁATA

nekrologi/kondolencje

90 (110,70)

SZABLON NEKROLOGU

SZABLON KONDOLENCJI
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 1 stycznia 2012 roku zmarł

WZORY NEKROLOGÓW

W dniu 1 stycznia 2012 roku
zmarł w wieku 99 lat
nasz najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek

Imię Nazwisko

Imię Nazwisko

wieloletni pracownik naszej firmy,
odznaczony wieloma medalami

Kochał życie i nas.
Zawsze pełen optymizmu i wiary w przyszłość.
Będziesz zawsze w naszych sercach

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
10 stycznia 2012 roku o godzinie 11.00
w kościele murowanym przy Cmentarzu Bródnowskim.

córka, wnuczki i rodzina

Zawsze będziemy mieli go w pamięci.

Rodzinie i Najbliższym

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
10 stycznia 2012 roku o godzinie 11.00
w kościele murowanym przy Cmentarzu Bródnowskim,
po którym nastąpi złożenie drogiego nam Zmarłego
do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.

składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Zarząd i pracownicy firmy

DOSTĘPNE ELEMENTY GRAFICZNE

zamieszczane pośrodku nekrologów

WZORY ELEMENTÓW GRAFICZNYCH I ZDJĘĆ
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zamieszczane z lewej lub z prawej strony ramki
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SZABLON ZDJĘCIA

PYTANIA?
Na pytania Państwa odpowie:
................................................................................................................

format w nekrologu tradycyjnym

format w nekrologu wspomnieniowym

tel. ..........................................................................................................
Sprzedawca wyjaśni techniczne możliwości skomponowania ogłoszenia.
Pisownię regulują „Ogólne zasady zamieszczania nekrologów”.

