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Zamówienie
numer ogłoszenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

53035271119

WPISZ TREŚĆ OGŁOSZENIA
Każdy znak wpisz w osobną kratkę. Za znak uważa się każdą literę, cyfrę, przerwę między wyrazami oraz znak interpunkcyjny (kropka, przecinek, myślnik itp.).
Liczba znaków w linii zależy od rodzaju i wielkości czcionki. 

WYBIERZ RODZAJ OGŁOSZENIA W GAZECIE WYBORCZEJ

wybierz kolor czcionki

wybierz kolor ogłoszenia 

wybierz szerokość ogłoszenia

ogłoszenie graficzne

ogłoszenie tekstowe standardowe

WPISZ RUBRYKĘ  W GAZECIE WYBORCZEJ

WPISZ DATY EMISJI W GAZECIE WYBORCZEJ

PODAJ NAZWĘ  WYDANIA W GAZECIE WYBORCZEJ

WYBIERZ ZASIĘG PUBLIKACJI OGŁOSZENIA W GAZECIE WYBORCZEJ
zasięg

stołeczny
zasięg

ogólnopolski
inny zasięg

lokalny MAPA WYDAŃ NA ODWROCIE

rubryka

data(-y) emisji emisja tygodniowa emisja od do

podrubryka

liczba emisji

potrójne

czarno-białe

pojedyncze podwójne

kolorowe

kolorowaczarna

Jeżeli chcą Państwo zamieścić ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, proszę wpisać daty i liczbę emisji w Gazecie Wyborczej i zaznaczyć wybrane wydanie. 

Agora S.A, 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 59944, NIP 526-030-56-44, 
kapitał zakładowy: 47 665 426 PLN, wpłacony w całości. Nr tel. (22) 555 55 55 w sprawach dotyczących zamówienia

ogłoszenie tekstowe w ramce

wybierz kolor ramki

wybierz kolor tła

czarna kolorowa

białe kolorowe szare



imię i nazwisko lub firma

data zamówienia

data i podpis

nr telefonu

PESEL (w przypadku konsumenta)
/NIP (w pozostałych przypadkach)

adres

ZAMAWIAJĄCY (Ogłoszeniodawca)

Pokoloruj Dostępne kolory

SKOMPONUJ SWOJE OGŁOSZENIE

ramkę tło
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Wybierz wielkość czcionki

n mała aaaaaaaaaaa

n średnia aaaaaa1

n duża aaaa2

Sprzedawca wyjaśni techniczne możliwości skomponowania ogłoszenia.
1 cena za każdą linię wzrasta dwukrotnie
2 cena za każdą linię wzrasta trzykrotnie

treść

Warszawa

Wschowa

Lesko

Sztum

Brzeziny

Sucha
Beskidzka

Wadowice

ZASIĘG RZESZOWSKI

ZASIĘG LUBELSKI

ZASIĘG OLSZTYŃSKI

ZASIĘG TRÓJMIEJSKI

Łobez

ZASIĘG SZCZECIŃSKI

ZASIĘG POZNAŃSKI

ZASIĘG OPOLSKI

ZASIĘG KRAKOWSKI

ZASIĘG RADOMSKI

ZASIĘG ŁÓDZKIZASIĘG WROCŁAWSKI

ZASIĘG ZIELONOGÓRSKI
I GORZOWSKI

ZASIĘG KATOWICKI

ZASIĘG STOŁECZNY

ZASIĘG PŁOCKI
ZASIĘG BIAŁOSTOCKI

ZASIĘG KIELECKI

ZASIĘG CZĘSTOCHOWSKI

Zasięgi wydań lokalnych Gazety Wyborczej od poniedziałku do czwartku

ZASIĘG BYDGOSKI

ZASIĘG TORUŃSKI

W dniach od poniedziałku do czwartku poszczególne strony lokalne ukazują się w więcej niż jednym zasięgu lokalnym:
• stołeczne strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu stołecznym, zasięgu radomskim i zasięgu płockim,
• płockie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu stołecznym, zasięgu radomskim i zasięgu płockim,
• radomskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu stołecznym, zasięgu radomskim i zasięgu płockim,
• poznańskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu poznańskim, zielonogórskim i szczecińskim
• zielonogórskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu poznańskim, zielonogórskim i szczecińskim
• szczecińskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu poznańskim, zielonogórskim i szczecińskim
• gdańskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu gdańskim, toruńskim i bydgoskim
• toruńskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu gdańskim, toruńskim i bydgoskim
• bydgoskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu gdańskim, toruńskim i bydgoskim
• krakowskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu krakowskim, kieleckim i rzeszowskim
• kieleckie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu krakowskim, kieleckim i rzeszowskim
• rzeszowskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu krakowskim, kieleckim i rzeszowskim
• katowickie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu katowickim i częstochowskim
• częstochowskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu katowickim i częstochowskim
• wrocławskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu wrocławskim i opolskim
• opolskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu wrocławskim i opolskim
• białostockie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu białostockim i olsztyńskim
• olsztyńskie strony Gazety Wyborczej ukazują się w zasięgu białostockim i olsztyńskim

W powyższych przypadkach w tym samym egzemplarzu Gazety Wyborczej będą znajdować się 
następujące po sobie strony lokalne poświęcone tematyce lokalnej poszczególnych obszarów.

Warszawa

Wschowa

Lesko

Sztum

Brzeziny

Sucha
Beskidzka

Wadowice

ZASIĘG RZESZOWSKI

ZASIĘG LUBELSKI

ZASIĘG OLSZTYŃSKI

ZASIĘG TRÓJMIEJSKI

Łobez

ZASIĘG SZCZECIŃSKI

ZASIĘG POZNAŃSKI

ZASIĘG OPOLSKI

ZASIĘG KRAKOWSKI

ZASIĘG RADOMSKI

ZASIĘG ŁÓDZKIZASIĘG WROCŁAWSKI

ZASIĘG ZIELONOGÓRSKI
I GORZOWSKI

ZASIĘG KATOWICKI

ZASIĘG STOŁECZNY

ZASIĘG PŁOCKI
ZASIĘG BIAŁOSTOCKI

ZASIĘG KIELECKI

ZASIĘG CZĘSTOCHOWSKI

Zasięgi piątkowych wydań lokalnych Gazety Wyborczej

ZASIĘG BYDGOSKI

ZASIĘG TORUŃSKI

W piątki wydania lokalne ukazują się w odpowiadających im zasięgach lokalnych:
• wydanie białostockie – w zasięgu białostockim
• wydanie bydgoskie– w zasięgu bydgoskim
• wydanie częstochowskie – w zasięgu częstochowskim
• wydanie katowickie– w zasięgu katowickim
• wydanie kieleckie – w zasięgu kieleckim
• wydanie krakowskie – w zasięgu krakowskim
• wydanie łódzkie – w zasięgu łódzkim
• wydanie lubelskie – w zasięgu lubelskim
• wydanie olsztyńskie – w zasięgu olsztyńskim
• wydanie opolskie – w zasięgu opolskim
• wydanie płockie – w zasięgu płockim,
• wydanie radomskie – w zasięgu radomskim
• wydanie rzeszowskie – w zasięgu rzeszowskim
• wydanie stołeczne – w zasięgu stołecznym,
• wydanie szczecińskie – w zasięgu szczecińskim
• wydanie toruńskie – w zasięgu toruńskim
• wydanie trójmiejskie – w zasięgu trójmiejskim
• wydanie wrocławskie – w zasięgu wrocławskim
• wydanie zielonogórskie i gorzowskie – w zasięgu zielonogórskim i gorzowskim

Oświadczam, że:
a. Ogłoszeniodawca zapłaci za zamówione usługi zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, to jest kwotę ........................... (................ z VAT).
b. Umożliwiono mi zapoznanie się z „Zasadami ogólnymi zamieszczania reklam i ogłoszeń w wydawnictwach Agory S.A i akceptuję ich stosowanie do niniejszego zamówienia, a złożenie zamówienia nie narusza przepisów

o zamówieniach publicznych, zaś ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i nie narusza praw osób trzecich.
c . Zostałem poinformowany, że: Administratorem danych osobowych podanych w związku z niniejszym zamówieniem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, 
    ul. Czerska 8/10 (00-732). Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji i rozliczenia zamówienia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania 
    ww. danych znajduje się w INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM, która zostały mi udostępnione i zapoznałem się z jej treścią.
d. Jestem upoważniony do wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem.

         Potwierdzam treść zamówienia umieszczoną na jego pierwszej stronie i złożenie oświadczeń zgodnie z punktami a-d.

Ogłoszeniodawca zgadza się na informowanie go o aktualnej ofercie handlowej Agory S.A., promocjach i zapowiedziach nowości:
         pocztą elektroniczną
         telefonicznie

Wydawca ponosi na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. W razie reklamacji, prosimy o niezwłoczny kontakt ze sprzedawcą, który przyjmował Państwa zamówienie, lub poczta 
elektroniczną na adres: reklama@agora.pl, telefonicznie pod numer: (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połaczenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), faksem pod numer: (22) 555 54 44.
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