KOMERČNÍ INZERCE - tištěná
Pro objednání inzerce slouží elektronický formulář, který po vyplnění zašlete na
e-mail: inzerce@mestokralupy.cz, vždy do stanoveného data uzávěrky. Zaslaná objednávka, je dnem doručení
závazná.
V objednávce vyplňte předepsané údaje, označte podobu inzerce ČB/ barva, zda přikládáte podklady pro vypracování
inzerce a její možné opakování. Na základě toho, vám bude vypočtena cena inzerce, dle platného ceníku. V případě
opakované inzerce, bude v ceně zohledněna příslušná sleva.
Konečná podoba inzerce vám bude zaslána ještě před zadáním měsíčníku do tisku ke kontrole.
Na základě objednávky, Vám bude vystavena faktura za objednanou službu a společně s PDF souborem aktuálního
vydání Kralupského zpravodaje bude zaslána nejpozději do 10 dne v měsíci na email v objednávce uvedený. Splatnost
faktury ode dne doručení je 15 dnů.
Inzertní část se nachází vždy na vymezených stranách. O umístění inzerce rozhoduje šéfredaktorka. Výjimku tvoří
objednávka zadní strany obálky KZ.
V případě zájmu a po dohodě s šéfredaktorkou, lze umístit inzerci v redakční části měsíčníku za příplatek 20% základní
ceny inzerátu, dle platného ceníku. Umístění do jiné, než inzertní části není vymahatelné.
V případě odstoupení od inzerce po podání závazné objednávky, bude účtován stornopoplatek ve výši 20% ze
stanovené základní ceny.
V případě odstoupení od inzerce po termínu schválení konečné podoby inzerce, je účtován stornopoplatek ve výši
100% ze stanovené ceny inzerce.
Jestliže máte inzerát již vyrobený na požadovaný rozměr, zašlete jej PŘÍLOHOU K OBJEDNÁVCE ve formátu PDF
Inzerce se řídí obchodními podmínka zveřejněnými na www.kralupskyzpravodaj.cz
Na zveřejnění inzerátu po objednání nevzniká žádný právní nárok

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.

