Inzerce v Obecním zpravodaji Horňáček
Děkujeme za Váš zájem o inzerci v našem Obecním zpravodaji. Pošlete svou objednávku e-mailem na
adresu: obecnizpravodaj@email.cz Pro otištění inzerátu ve zpravodaji potřebujete vědět:


že příjem inzerátu je možný vždy do 20. v kalendářním měsíci, pokud jej chcete zveřejnit v
témž měsíci, ve kterém jste inzerát zaslal. Náš zpravodaj vychází každý sudý měsíc, tj. 6x v roce
v nákladu 200 výtisků. Následující číslo vyjde v srpnu. Rozsah Zpravodaje je min. 8 stran A4 a
je určen pro občany obcí Horní Dvořiště a Český Heršlák. Zpravodaj je dále archivován na
webových stránkách obce www.hornidvoriste.cz v sekci Obecní zpravodaj.

je vhodné poslat inzerát (textovou podobu nebo grafické zpracování) v elektronické podobě
na e-mail. Elektronické předání inzerátu výrazně usnadňuje další zpracování při tvorbě
zpravodaje, snižuje riziko chyb a neúmyslných omylů, které mohou nastat při přepisování
redakční radou.

s textem inzerátu pošlete jednoduchou objednávku - uvedete své iniciály/název firmy,
adresu, jaký rozměr inzerátu objednáváte = v jaké ceně si přejete inzerát uveřejnit (uvádějte
vždy shodně s ceníkem inzerce, který je uveden dále), ve kterém měsíci si přejete inzerát
zveřejnit a zda si přejete opakované zveřejnění. V případě, že se jedná o firemní objednávku,
připojte fakturační údaje (IČ, DIČ). Uveďte na sebe kontakt - e-mail, telefon.

po zveřejnění inzerátu obdržíte fakturu vystavenou Obecním úřadem v Horním Dvořišti a
jeden výtisk zpravodaje ke kontrole otištěného inzerátu.
Ceník inzerce:
A4 = 600,- Kč / vydání
A5 /na šířku/ = 300,- Kč / vydání
A6 = 180,- Kč / vydání
Při opakovaném vydání – min. 3 cykly 15% sleva z výše uvedené ceny.
Velikost textu není přesně dodržena, počítá se s okraji, hlavičkou ad.. Ceny inzerce jsou zde
uvedeny včetně DPH. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na emailu: obecnizpravodaj@email.cz
Inzerce bude následně potvrzena.
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