Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”
miesięcznik
Cennik ogłoszeń w miesięczniku INSTAL
na rok 2022
Ogłoszenie czarno – białe wewnątrz numeru
Strona A41 800 zł
2/3 strony A41 500 zł
1/2 strony A41 200 zł
1/3 strony A41 000 zł
1/4 strony A4 800 zł
1/8 strony A4 500 zł
Ogłoszenie barwne wewnątrz numeru
Strona A43 000 zł
2/3 strony A42 600 zł
1/2 strony A42 200 zł
1/3 strony A42 000 zł
1/4 strony A41 600 zł
1/8 strony A41 000 zł
Ogłoszenie barwne na okładkach
I okładka 6 000 zł

IV strona okładki4 500 zł
II strona okładki3 600 zł
III strona okładki3 400 zł
Dodatki do ceny podstawowej
każdy dodatkowy kolor
+30%
wskazanie miejsca umieszczenia ogłoszenia
+10%
„wrzutka”1 600 zł
Artykuły sponsorowane (cena jednej strony w
miesięczniku)
1 600 zł

Zniżki
za 3 - krotne ogłoszenie - 15%
za 5 – krotne ogłoszenie- 20%
za 10 – krotne ogłoszenie- 30%

w ciągu roku

W przypadku zlecenia reklamy kolorowej
artykuł do 3 stron publikujemy gratis!
DO PODANYCH CEN
DOLICZA SIĘ 23% VAT
Płatników VAT prosimy o podawanie
w zleceniach nr NIP oraz przekazywanie upoważnień do
wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy

2022

MODUŁY OGŁOSZEŃ REKLAMOWYCH
W MIESIĘCZNIKU INSTAL

STRONA – (A4)
173x265 mm – w ramce
205x295 mm – na całą stronę + 3 mm spady
2/3 strony
– pionowo: 114x265 mm – w ramce
poziomo: 173x175 mm – w ramce
1/2 strony
– poziomo: 173x130 mm – w ramce
– pionowo: 84x265 mm – w ramce
poziomo: 205x142 mm – na spad
(nie zalecane)
1/3 strony
– pionowo: 55x265 mm – w ramce
poziomo: 173x85 mm – w ramce
1/4 strony
– pionowo: 84x130 mm – w ramce
poziomo: 173x62 mm – w ramce
1/8 strony
– poziomo: 84x62 mm – w ramce
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiały gotowe do druku: diapozytywy (cz-b) lub
pozytywy (kolor), rozdzielczość 2540 dpi/ liniatura
150-170 dpi, 4 kolory CMYK, wydruk reklamy –
kromalin
Materiały do przygotowania na PC
(rozdzielczość min. 300 dpi)
Pliki:
eps – (illustrator 10) – CMYK, teksty zamienione na
krzywe
cdr – (corel 12) – CMYK, teksty zamienione na krzywe
tif, jpg – photoshop 7 – CMYK, rozdzielczość 300
pdf – acrobat 6.0 – przygotowany w jakości do druku
teksty w formacie TXT, DOC (Ms Word)
Nośniki dla PC: dyskietka 1,44 MB, płyta CD
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