Podávání inzerátů ve zpravodaji Větrný mlýn
Do zpravodaje Větrný mlýn je možné podávat černobílé inzeráty textové i grafické. Cena za inzerát
je stanovena dle rozměru, viz tabulka přiložená níže. Inzerát je možné podat jako jednorázový, kdy
bude zveřejněn v jednom čísle zpravodaje, nebo roční, kdy bude zveřejněn ve čtyřech po sobě
následujících číslech zpravodaje. V případě roční inzerce je možné inzerát mezi jednotlivými čísly
zpravodaje změnit, kdy musí být zachován pouze formát inzerátu. Náklad tisku jednoho čísla
zpravodaje je 950 kusů. Zpravodaj je doručován do všech domácností v Kloboukách u Brna i místní
části Bohumilice zdarma městem Klobouky u Brna.
Velikost

rozměr [mm]

cena jednorázově [Kč]

ročně (4 výtisky) [Kč]

1 strana (A4)
1/2 strany (A4)
1/4 strany (A4)
1/8 strany (A4)

300x200
150x200
120x125
88x85

CZK 3.000
CZK 1.500
CZK 750
CZK 350

CZK 9.000
CZK 4.500
CZK 2.250
CZK 1.000

Po předchozí dohodě s odpovědnou redaktorkou na adrese VetrnyMlyn@email.cz je možné
zveřejnit grafický inzerát plnobarevný, ovšem pouze o formátu A4. Cena za jednorázový
plnobarevný inzerát formátu A4 je 4.500,- Kč. Cena za roční (4 výtisky) plnobarevný inzerát
formátu A4 je 16.000,- Kč.
Inzerce velikosti ½ strany musí být orientována na délku. U menších velikostí (1/4 a 1/8 strany) je
nutné dodržet šířku 120 nebo 88 mm, výšku je možno nastavit libovolně za podmínky
odpovídajícího navýšení ceny.

Objednávky inzerce přijímáme elektronicky na adrese VetrnyMlyn@kloboukyubrna.cz, kde lze
současně dohodnout další podrobnosti provedení. Jestliže nemáte přístup k e-mailu, inzerci je
možné zadat na podatelně Městského úřadu. Platba za inzerci je fakturou po zpracování inzerce,
případně v hotovosti při zadávání inzerce na podatelně.
Termín uzávěrky inzerce je totožný s termínem uzávěrky čísla. Výjimkou je plnobarevná inzerce
formátu A4, která musí být zadána nejpozději 2 týdny před uzávěrkou. Orientační termíny vydání
jednotlivých čísel zpravodaje jsou uvedeny na webových stránkách obce v sekci „Zpravodaj“.
Přesný termín uzávěrky pro následující výtisk naleznete vždy v tiráži předchozího výtisku.
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