Największa w regionie bezpłatna gazeta miejska
• nakład 20.000 egzemplarzy
• 80 punktów dystrybucji
• 60.000 czytelników tygodniowo

OFERTA SPECJALNA
DODATEK WSZYSTKO
DLA RODZINY
23 maja 2021
Ciekawe i kompleksowe artykuły, nowa przejrzysta szata graficzna, a także dane kontaktowe
do podmiotów świadczące usługi dla rodziny.
Tak będą wyglądały nowe odmienione dodatki „DODATEK WSZYSTKO DLA RODZINY”
do Tygodnika eM Kielce.

POZOSTAŁY JESZCZE OSTATNIE WOLNE MIEJSCA REKLAMOWE:
tel. 41 368 07 17, e- mail: reklama@em.kielce.pl

NOWE,
lepsze dodatki
„Wszystko dla Rodziny”

Szanowni Państwo,

Ostatnie tygodnie były dla nas wszystkich trudnym wyzwaniem. Zmiany w sposobie funkcjonowania,
dostarczania towarów, a nawet zamknięcie placówek. Często klienci nie mogli korzystać z Państwa usług.
Dlatego – DAJ ZNAĆ, ŻE DZIAŁASZ! Poinformuj klientów o bezpiecznym funkcjonowaniu Twojej
placówki. Aby to umożliwić, przygotowaliśmy dla Was ofertę specjalną.
W naszym nowym dodatku poruszane będą aspekty, dotyczące funkcjonowania rodziny w społeczeństwie.
Ciekawe i kompleksowe artykuły, przejrzysta szata graficzna, a także dane kontaktowe do podmiotów
oferujących produkty i usługi dla osób z tej grupy. Tak będą wyglądały „Dodatki Wszystko dla rodziny”
do Tygodnika eM Kielce.
Bezpłatny Tygodnik eM Kielce dociera do szerokiego grona osób. Jesteśmy dostępni w wielu
punktach dystrybucji oraz w formie PDF na stronie www.em.kielce.pl,
obecnie to ponad

40 000 UŻYTKOWNIKÓW TYGODNIOWO!

Dodatkowo Tygodnik eM jest zamieszczany na Facebookowym profilu Radia eM Kielce, który z każdym dniem
zyskuje coraz więcej czytelników. Obecnie notuje 27 000 polubień oraz 25 000 obserwujących.

OKAZYJNIE CENNIK Z RABATEM TYLKO W DODATKU:
Strony dodatku

1200 C 1
1800 zł + 23% VAT
205 x 290mm + 3

700
C2
1000 zł + 23% VAT
86 x 262 mm

C3
700
1000 zł + 23% VAT
180 x 130 mm

350
C4
600 zł + 23% VAT
86 x 130 mm

350
C5
600 zł + 23% VAT
180 x 64 mm

250
C6
300 zł + 23% VAT
86 x 64 mm

PUBLIKACJA REKLAM NA PORTALU EM.KIELCE.PL:
750 x 200

750 x 400

1230 x 600

300 x 250
300 x 250

Navi box

Double billbord

Middle big billboard

Mega billboard

format 300 x 250 pikseli

format 750 x 200 pikseli

format 750 x 400 pikseli

format 1230 x 600 pikseli

150 zł netto za tydzień

350 zł netto za tydzień

450 zł netto za tydzień

900 zł netto za tydzień

Uwaga: Rozmiary reklam mogą się różnić ± 2%
Różnice te wynikają z uwarunkowań technicznych

SPECJALNA PROMOCJA
Cennik spotów radiowych
Pakiety
Ilość spotów
		
Minimalny
Podstawowy
Mocny
Intensywny *

50
100
200
300

Cena jednostkowa
(zł netto)
10 zł
8 zł
7 zł
5 zł

Całkowity koszt
(zł netto)
500 zł
800 zł
1400 zł
1500 zł

*produkcja spotów reklamowych do 30 sekund GRATIS
(cena standardowa 300zł + 23% VAT)
„metryczka” cena promocyjna – 150 zł + 23% VAT
wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć wartość
podatku VAT 23%

KONKURSY

Zwiększ zasięg reklamy
nawet do 50 000 osób
Facebook to największa platforma społecznościowa z ponad 2 milionami
aktywnych użytkowników. W Polsce blisko co druga osoba (47%) korzysta z kont
społecznościowych, średnio spędzając ponad 2 godziny dziennie.

TRANSMISJE LIVE

Informacja o Twoim
konkursie może dotrzeć do
ponad 14 000 odbiorców

INFORMACJE

Szukają. I mogą znaleźć Ciebie.

Profesjonalne transmisje i filmy
o Twojej firmie mogą dotrzeć nawet
do 20 000 widzów

Materiały informacyjne o Twojej firmie mogą dotrzeć do ponad 50 000 osób

OFERTA CENOWA:

Koszt produkcji filmu promocyjnego - 1000 zł netto
Koszt produkcji konkursu promocyjnego - 600 zł netto

Radio eM Kielce
ul. Sienkiewicza 2
25-333 Kielce
reklama@em.kielce.pl
www.em.kielce.pl

