CENNIK – KLASYCZA FORMA REKLAMY
OPCJA PODSTAWOWA – ceny za jedną emisję do nakładu 10.000 egz. wersji papierowej

Strony okładkowe

Logo klienta
i krótka zapowiedź
3500 zł netto - dopłata

2 strona
okładkowa
A4

3strona
okładkowa
A4

4 strona
okładkowa
A4

color

color

color

23.000 zł netto

19.500 zł netto

25.000 zł netto

Strony na rozkładówce (środek pisma) i pozostałe
1 strona
rozkładówka
A4

2 strona
rozkładówka
A4

3 strona
rozkładówka
A4

4 strona
rozkładówka
A4

color

color

color

color

18.500 zł netto

19.000 zł netto
pojedyncza lub
25.000 zł całość
(dwie strony)

17.500 zł netto

Okładki magazynu i reklamy są kolorowe, wyróżniające się od pozostałej treści pisma, co
znacznie poprawia sam przekaz reklamowy czyniąc go bardziej efektywnym.
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Pozostałe formy reklamowe:
OPCJA DODATKOWA 1:
Możliwość dodatkowej prezentacji materiałów reklamowych na stronie www.
999 zł za netto za 1 miesiąc. Duży banner 750x100 px. lub 170x350 px.

750x100 px.
lub 170x300 px.
www.gazetaTREND.pl

OPCJA DODATKOWA 2:
Prezentacja logo na okładce z krótką informacją: 3.500 zł netto (dopłata)
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OPCJA DODATKOWA 3:
Artykuł sponsorowany o objętości strony A4 z oznakowaniem „PARTNER MERYTORYCZNY”,
„ARTYKUŁ SPONSOROWANY”, „REKLAMA” z jednoczesną prezentacją logo klienta. Artykuł będzie
zamieszczony również w Internecie na stronie www miesięcznika wraz z jednoczesną ekspozycją
na stronie głównej przez okres jednego miesiąca. Istnieje możliwość napisania artykułu
sponsorowanego przez redaktora miesięcznika TREND.
- Cena publikacji artykułu sponsorowanego w jednym wydaniu: 17.500 zł netto

1xA4=ok. 6.000 znaków
www.gazetaTREND.pl
W cenie możliwość objęcia
patronatem działów KARIERA,
EDUKACJA, INWESTYCJE,
etc.(przy zamówieniu na cykl
artykułów).

Mailing:
Aktualnie posiadamy ponad 6.200 kont email naszych czytelników.
Cena za wysyłkę 1.500 zł netto (250 zł za każdy 1.000 adresów).

Przy dłuższej współpracy przygotujemy ofertę specjalną.
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Zapraszamy do współpracy

Nasz adres:

Jakub Domagalski
Tel. kom.: +48 691 954 727
Jakub.domagalski@gazetatrend.pl
www.gazetatrend.pl

Miesięcznik TREND
Pl. Trzech Krzyży 16, II piętro
00-499 Warszawa

TREND – miesięcznik o sztuce inwestowania
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