SOUKROMÁ INZERCE – řádková
S účinností od 1. ledna 2015, platí nová pravidla pro uveřejňování soukromých inzerátů v tištěné verzi Kralupského
Zpravodaje.
Inzeráty zasílejte na e-mail zpravodaj@mestokralupy.cz, vždy do stanoveného data uzávěrky. Zaslaná objednávka, je
dnem doručení závazná.
V objednávce vyplňte předepsané údaje. Požadovaná inzerce bude otištěná v řádkové podobě.
ZDARMA budou otištěny pouze inzeráty, ze kterých neplyne žádný finanční zisk, tj: například KOUPÍM-DARUJISEZNÁMÍM SE apod.
Ostatní inzerce, z jejíhož obsahu zřetelně vyplývá finanční zisk, tj. PRODÁM-PRONJMU-NAUČÍM apod., bude rovněž
uveřejněna v řádkové soukromé inzerci za cenu 150 Kč (vč. DPH) v maximální délce 285 znaků vč. mezer. Poplatek za
uveřejnění inzerátu musí být uhrazen nejpozději v den uzávěrky daného čísla Kralupského zpravodaje.
Na zveřejnění inzerátu po objednání nevzniká žádný právní nárok
Formulář závazné objednávky: odkaz na objednávku

CENÍK SOUKROMÉ INZERCE - řádkové
Mezi placené rubriky patří:
1. VZPOMÍNKY
2. BLAHOPŘÁNÍ (může být uveřejněno pouze s písemným souhlasem jubilantů),
3. PODĚKOVÁNÍ
Cena za jedno otištění = 80 Kč vč. DPH 21%
4. POZVÁNKY NA KOMERČNÍ AKCE (max. velikost ¼ strany)
Cena za jedno otištění = 1210 Kč vč. DPH 21%
5. POZVÁNKY NA AKCE OBCÍ MIMO KRALUPY (max. velikost ¼ strany)
Cena za jedno otištění = 1210 Kč vč. DPH 21%
6. SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE, z jejíhož obsahu plyne finanční zisk
Cena za jedno otištění = 150 Kč vč. DPH 21%
Ostatní soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma, v maximální délce 285 znaků – viz info NEKOMERČNÍ
INZERCE

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Datum uzávěrky je uveřejněno v aktuálním čísle KZ, na www.kralupskyzpravodaj.cz /aktuality
TEXTY: textovou podobu zašlete ve formátech: doc, odt. Nevkládejte tabulky. Vámi uvedené formování a barvy jsou
pouze ilustrativní, finální podoby inzerátu bude vytvořena přímo v grafickém programu.
OBRÁZKY (loga, fotografie): dodejte ve formátech: tif, jpg, eps. Pro tisk musí mít obrázky rozlišení minimálně 300 dpi
při požadovaných rozměrech. Obrázky dodávejte jako samostatné soubory, nevkládejte je do Wordu ani PowerPointu.
LOGA a další vektorovou grafiku dodávejte ve formátech: PDF, JPG, EPS. Vektorové obrázky (nebo obrázky ve křivkách)
se dají libovolně upravovat bez ztráty kvality. Pro loga a podobné prvky jsou tedy mnohem vhodnější než například JPG.
Všechny texty musí být převedeny do křivek.
FONT: je druh písma a není součástí souboru, pro totožnou podobu, musí být v počítači nainstalován. V opačném
případě, se může text na jiném počítači zobrazit jinak. Texty v křivkách jsou obrázek a zobrazí se stejně.

