
Załącznik nr 2
do Regulaminu zamieszczania ogłoszeń w miesięczniku Ziemia Strawczyńska

Formularz zlecenia emisji reklamy/ogłoszenia

Zlecenie nr .......... / 2019 z dnia ..........................

I  ZAMAWIAJĄCY

1. Dane zamawiającego emisję reklamy/ogłoszenia na łamach miesięcznika ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

1. Nazwa firmy / Imię i nazwisko 

2. Adres (ulica, miejscowość)

3. Poczta

4. NIP / nr dowodu osobistego

5. Tel. kontaktowy

6. Adres e-mail

2. Określenie wielkości powierzchni reklamy/ogłoszenia
    UWAGA:  Strona A4 podzielona jest na 16 modułów (2 x 8 modułów) o wymiarach modułu 93 mm x 34 mm

3. Określenie długości emisji reklamy/ogłoszenia na łamach miesięcznika Ziemia Strawczyńska

 jedna emisja, w numerze: .......................................

 ciąg  ............... emisji, od numeru: ..........................

 emisja nieregularna, w numerach: ...........................................................................................................................................

4. Proponowana strona na emisję reklamy/ogłoszenia .........................

Uwagi: .........................................................…..........................................................................................................................................

…...........................................................................…...................................................................................................................................

..............................................................................
(data i podpis  zamawiającego)
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Zaznacz odpowiednią powierzchnię przeznaczoną na reklamę/ogłoszenie:

     Zestaw  modułowy:    ...................

     Połowa  strony (210 mm x 148 mm) – RABAT 20%

     Cała  strona (210 mm x 297 mm) – RABAT 30%

     Inny wymiar:   ........................................  
(po akceptacji Dyrektora SCKiS)
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II  WYDAWCA

5. Ustalona strona na której będzie umieszczona reklama/ogłoszenie

Położenie Przybliżone położenie reklamy / ogłoszenia*

....................... strona  góra, lewa  góra, prawa  dół, lewa  dół, prawa

* Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany położenia reklamy/ogłoszenia na etapie przygotowania gazety do druku

6. Wycena powierzchni reklamowej/ogłoszenia (wypełnia wydawca)

Ilość emisji
Ilość 

modułów
Cena brutto

za moduł
Razem

Przyznany
rabat

Cena brutto
po rabacie

x x =

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dostarczyć pliki z projektem reklamy/ogłoszenia wraz z wizualizacją do redakcji 
Ziemi Strawczyńskiej:

• mailowo na adres: redakcja@strawczyn.pl,
• osobiście do siedziby redakcji: SCKiS w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16.

REDAKCJA akceptuje tylko pliki w formatach *.jpg, *.png, *.tiff (przestrzeń barwna CMYK), *.svg lub *.pdf. Grafika 
rastrowa powinna mieć rozdzielczość min. 300 dpi. Czcionki w plikach wektorowych powinny zostać zamienione
na krzywe (ścieżki).

7. Dokument sporządzono w dwóch kopiach, po jednej dla każdej ze stron.

.........................................................................…
(podpis Zamawiającego)

.........................................................................…
(podpis Wydawcy)

Uwagi: .......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
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