Ceník inzerce v tištěném médiu
Náklad tisku:
Vycházíme:

20.000 ks výtisků, Express vydání 5.000 ks na objednávku klienta, pro individuální projekty
Express 1x ročně – podzim 2015

Lokality:

Praha 1,2,3,4,5 + určité lukrativní lokality,
Plzeň město, Plzeň jih, Plzeň sever a další místa, rozšiřování zajímavých míst, spolupráce s partnery

Distribuce:
Zaměření:
Tisk:

70% do schránek zdarma, 20% distribuční místa + 10% vlastní kameloti
Plošná distribuce. Možno i cílená adresná. Možnost vypracování GeoMarketingu - na objednávku + 7.000 Kč
Kvalitní barevný tisk na křídový lesklý papír v 80g/m2

100% plochy na A4
75% plochy na A4
50% plochy na A4
25% plochy na A4

(200 x 280mm)
(200 x 210mm)
(200 x 140mm)
(100 x 140mm)

1-2x
20.000 Kč
14.000 Kč
12.000 Kč
6.500 Kč

3-5x
16.000 Kč
12.000 Kč
10.000 Kč
5.500 Kč

6-9x
14.000 Kč
10.000 Kč
8.000 Kč
4.500 Kč

10-12x
12.000 Kč
8.000 Kč
6.000 Kč
3.500 Kč

V rámci dlouhodobé spolupráce jsme ochotni řešit inzerci individuálně, přímo na míru, dle Vaší potřeby a vzájemné dohody.

Prezentace v tištěné inzerci: A4 časopis nemovitostí
Titulní strana - obálka
Zadní strana
Aktuální textová inzertní nabídka/poptávka
Vizitka (50x90mm) (max 10x/A4)
Foto inzerát s textem (max 30x/A4)

+50%
+25%
+20%
1.500 Kč
500 Kč

Druhá strana
Otočená strana

+20%
+15%

Banner (50x200mm)
Banner (25x200mm)

5.000 Kč
2.500 Kč

Grafické práce (1h) – úprava inzerátů:
Výroba tiskové inzerce A4: <1/2

350 Kč
1.750 Kč

Grafický návrh (1h) vizitka/leták/banner
A4: >1/2

400 Kč
zdarma

______________________________________________________________________________________________________
Dodávky podkladů pro inzerci posílejte do redakce:
Texty pro tisk dodávejte prosím jen v elektronické podobě: zašlete na email: info@nemovitostiodsud.cz
Inzerce je archivována zdarma v naší on-line databázi
Pro tisk dodávejte fotografie k nemovitostem v rozlišení 600x480dpi
Redakce neručí za zveřejněné náležitosti, neboť jsou dodávány prostřednictvím RK a nejsou námi prověřovány.
Redakční uzávěrka čísla je vždy: aktuálně na webu v sekci „Redakce“

______________________________________________________________________________________________________
Prezentace v internetovém systému:
Zápis realitní kanceláře do katalogu
Slevové kupóny (5-75% z ceny)
Partneři časopisu (firmy, instituce)
Distribuční místa (místo pro časopis)
Inzerce v on-line databázi neomezeně
Inzerce v on-line databázi neomezeně
Bannery 600x120

12.000 Kč
10.000 Kč
9.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
12.000 Kč
10.000 Kč

1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
6 měs
1 měs

( logo, popis, kontakt, adresa, odklik na www )
( logo, popis, kontakt, adresa, odklik na www + SLEVA)
( logo, popis, kontakt, adresa, odklik na www + VÝHODA)
( logo, popis, kontakt, adresa, odklik na www + PROSTOR)
( vkládání, editace, správa, galerie, vyhledávání )
( vkládání, editace, správa, galerie, vyhledávání )
( v sekcích: slevové kupóny, distrbuční místa, RK, partneři )

BONUS PRO REALITNÍ KANCELÁŘE: Pokud chce RK používat jen on-line inzerci s přístupem do databáze, správní poplatek je jen 4.000 Kč (50% sleva)
ročně za neomezené vkládání s editací inzerátů. Přístup do on-line databáze je pro RK zdarma v případě, že si objedná a včas uhradí za tištěnou inzerci v
hodnotě 90.000 Kč bez DPH, za období posledních 6 měsíců zveřejnění.
Platby za služby:
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
Úhradu za internetovou i tištěnou inzerci, akceptujeme pouze bezhotovostní formou.
V případě, že nebude uhrazena částka za zveřejnění inzerce včas, tzn. do termínu redakční uzávěrky, nebude Vaše
objednávka realizována a tímto si nárokujeme storno poplatek ve výši 5% z hodnoty ceny objednané zakázky.
Vyhrazujeme si právo na změnu cen a případné úpravy materiálů pro optimální grafické osazení před tiskem každého čísla.
Při realizaci Vašich marketingových kampaní se o Vás postará náš mediální poradce.
Dohodněte si tedy schůzku ve Vaší firmě nebo kontaktujte naše vydavatelství na email: info@nemovitostiodsud.cz

Pokud hledáte, máte, chcete pronajmout, koupit nebo prodat nemovitost, pozemek, ale i komerční prostor, rádi Vám
poskytneme naše zkušené realitní makléře, jako asistenci zdarma pro Vaše pohodlné a rychlé hledání!
Vaše spokojenost je náš komplexní servis, včetně právních služeb a notářské úschovy!
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