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ŠÍRKA STĹPCOV - URČENÁ:

45 mm, 62 mm, 95 mm, 123 mm a 194 mm (max.)

1. Zľavy pri opakovanom uverejnení:
3 až 10-krát = 5%, 11-krát a viac = 10%
2. Provízia pre reklamné agentúry = 15% z ceny
pre klienta po zľave

VÝŠKA STĹPCOV - PODĽA POTREBY:

od 20 mm do 263 mm (max.)

3. Cena celej farebnej strany = 395,00 €
4. Cena celej čierno-bielej strany = 329,174 €

Celá strana (čierno-biela verzia):

194 mm x 263 mm : 155 mm2 = 329,174 €
šírka krát výška delené koeficient je výsledok v eurách
Celá strana (farebná verzia):

194 mm x 263 mm : 155 mm + 20% farba = 395,00 €
2

šírka krát výška delené koeficient plus 20% za farbu je výsledok v eurách

5. Titulná strana = 100% príplatok z ceny
plošnej inzercie (po dohode s redakciou)
6. Cena za jedno slovo (za slovo sa považuje aj
predložka a spojka) v riadkovej inzercii = 0,10 €
7. Cena za slovo vytlačené hrubým písmom
v riadkovej inzercii = 0,20 €
8. Rámček okolo riadkového inzerátu = 1 €
9. Poďakovanie, spomienka, blahoželanie,
platený oznam = 3,70 €

PRÍKLADNÝ VÝPOČET:

Štvrť strany (farebná verzia):

95 mm x 130 mm : 155 mm2 + 20% farba = 95,61 €
šírka krát výška delené koeficient plus 20% za farbu je výsledok v eurách

Hodnota čísla 155 je vypočítaná ako priemer plochy v milimetroch za cenu
jedného eura vychádzajúce z pôvodného cenníka.
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10. Zverejnenie fotografie
- v riadkovom inzeráte = 1,50 €
- v spomienke, blahoželaní, poďakovaní,
platenom ozname = 1 €
11. Pre komerčné firmy, podnikateľov, akciové
spoločnosti, spol. s r.o. neplatí riadková
inzercia, iba plošná inzercia
12. Politické spektrum alebo vyjadrenie politickej
strany, kandidáti do volieb = podľa cenníka
plošnej inzercie

Sídlo redakcie a inzercia:
Mestský úrad, Lučenec, prízemie
č. dverí 144. Telefón: 047/430 72 34,
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk,
jan.snurik@lucenec.sk, grafik@lucenec.sk
Distribúcia do domácností mesta Lučenec – Slovenskou poštou a.s.
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Dôležité pravidlá a regulácie

Dvojtýždenník MESTSKÉ NOVINY prinášajú aktuality z mesta, samosprávy, kultúry,
školstva a športu, informujú o nadchádzajúcich i uskutočnených podujatiach a akciách v meste. Prvý výtlačok bol zverejnený
1.apríla 2005. MESTSKÉ NOVINY v náklade 11.200 kusov dostávajú zdarma do poštových schránok pravidelne všetky domácnosti v meste.
Vydavateľom je mesto Lučenec, ich riadenie spadá do kompetencie Komunikačného
odboru mestského úradu. MESTSKÉ NOVINY sa riadia zásadami Etického kódexu
novinára schváleného Slovenským syndikátom novinárov. MESTSKÉ NOVINY vychádzajú každý druhý piatok (v letných mesiacoch nastáva k zmene dátumov vydaní).
Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie,
rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky
je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah
a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody.
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UZÁVIERKA NOVÍN
Uzávierka materiálov do nasledujúceho
čísla je v utorok do 12.00 hodiny v týždni
vydania novín. Uzávierka platí pre každého prispievateľa rovnako. Redakcia si
vyhradzuje právo neuverejneniť príspevok dodaný po termíne uzávierky. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
Nový vzhľad novín slúži pre lepšiu čitateľnosť príspevkov. Veľkosť písma sa
zväčšila a tým sa zmenšil obsah príspevkov. Prispievateľov na základe uvedených
skutočností vyzývame k spolupráci nasledujúcimi pokynmi:
Rozsah článku nesmie prekročiť 150
slov pri type písma Times New Roman,
veľkosť 12. V článku nepoužívať veľké
tlačené písmená - všetky kapitály. Nasledujúci príklad je správny: V Lučenci opravili synagógu. Nesprávny: V LUČENCI OPRAVILI SYNAGÓGU.
Fotografia musí byť kvalitná vo vysokom rozlíšení /pri 300 dpi – minimálne
6x10cm/, zaostrená s dobrými svetelnými

Sídlo redakcie a inzercia:
Mestský úrad, Lučenec, prízemie
č. dverí 144. Telefón: 047/430 72 34,
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk,
jan.snurik@lucenec.sk, grafik@lucenec.sk
Distribúcia do domácností mesta Lučenec – Slovenskou poštou a.s.
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Mestských
novín
podmienkami, vystihujúca zaznamenanú udalosť. Najlepšie dodaná elektronicky na redakčný email vo formáte .pdf alebo .jpg. Článok musí byť
podpísaný autorom.
PLOŠNÁ INZERCIA

Plagáty, oznamy, pozvánky, kultúrne podujatia a iná inzercia musí byť
spracovaná do rozmerov novín podľa platného cenníka MESTSKÝCH
NOVÍN. Písomne odsúhlasený podávateľom. Mestským organizáciám
alebo prispievateľom podľa dohodnutých zmlúv vyčleňujeme bezplatný rozmer 9,5 cm x 6,5 cm, na výšku alebo aj šírku. Plagát v rozmere
A4 alebo A3, nemôže byť zmenšený
proporčne do mestských novín kvôli čitateľnosti textu! V rámci možností je mestský grafik k dispozícii
vytvoriť inzerciu na základe podkladov. K podkladu stačí jedna fotografia a krátky text.
Redakcia
MESTSKÝCH NOVÍN Lučenec

www.lucenec.sk

