Celá strana
(185 x 270 mm)
7 000 Kč

Půl strany
(185 x 130 mm)
3 500 Kč

2 sloupky
(125 x 130 mm)
2 400 Kč

Vizitka
(125 x 65 mm)
1 200 Kč

1 sloupek
(60 x 130 mm)
1 200 Kč

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466, DIČ CZ00264466
Telefon: +420 416 812 715, Email: infocentrum@steti.cz

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA GRAFICKÉ INZERCE VE ZPRAVODAJI MĚSTA ŠTĚTÍ
Jméno, příjmení /Firma:
Adresa/sídlo firmy včetně PSČ:
ČOP/IČO:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:

Rozměry inzerátu (zaškrtněte):
Celá strana (185 x 270 mm) – 7000,- Kč
Půl strany (185 x 130 mm) – 3500,- Kč
1 sloupek (60 x 130 mm) – 1200,- Kč
2 sloupky (125 x 130 mm) - 2400,- Kč
Vizitka (125 x 65 mm) – 1200,- Kč
Poznámka: Rozměry inzerátu jsou pevně stanovené vydavatelem Zpravodaje. Veškeré podklady lze dodávat pouze ve
vektorovém formátu PDF nebo CDR. Texty v grafice musí být převedeny do křivek. V případě dodání bitmapového formátu (JPEG,
BMP, PNG…) musí být v rozlišení nejlépe 300 dpi, nebo v nejvyšším možném rozlišení. Nepřípustná je skenovaná grafika nebo
inzerát zaslaný ve formátu Word či jiném textovém formátu.
Grafické přílohy zasílejte v elektronické podobě na adresu infocentrum@steti.cz, nebo osobně předejte na digitálním mediu
(flash, cd, dvd) v Informačním centru, Obchodní 547 ve Štětí.

Termín vydání (zaškrtněte):
Leden

Únor

Červenec

Březen

Srpen

Září

Duben
Říjen

Květen
Listopad

Červen
Prosinec

Místo a datum:
Podpis objednatele:

Podpis (razítko) vydavatele:

Inzerce ve Zpravodaji musí být uhrazena do doby uzávěrky vydání zpravodaje. V případě, že nebude inzerát v tomto termínu
uhrazen, nebude inzerát v daném čísle Zpravodaje vytištěn.
Poznámka: Vydavatel Zpravodaje neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat,
zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu, kdy jeho znění nebo význam odporuje
etickým zásadám nebo zájmům vydavatele, nebo je-li v rozporu s platnými právními předpisy. Uzávěrka příjmu inzerce je vždy
k 15. dni předešlého měsíce (příklad: listopadové číslo – 15. října). Slevy za opakovanou inzerci se neposkytují.

