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Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, we współpracy z firmą „IHG”
przygotowuje
kolejne wydanie przewodnika

"Nasze Niepołomice. Oficjalny informator 2013"
Kolejna edycja bardzo popularnego wśród mieszkańców gminy przewodnika
"Nasze Niepołomice" ukaże się z początkiem 2013 roku. Jak zwykle zawierać będzie pełen
wykaz instytucji działających na terenie Miasta i Gminy Niepołomice, przedstawiać bogatą
ofertę edukacyjną, rekreacyjną i kulturalną. Informator „Nasze Niepołomice” cieszy się też
dużym zainteresowaniem reklamodawców, którzy chętnie korzystają z możliwości
zamieszczenia w nim szerszych informacji o działalności swych przedsiębiorstw.
Nakład łączny Przewodnika to 4000 egzemplarzy, z czego 3000 będzie
kolportowane na terenie całej gminy w miejscach o dużej rotacji mieszkańców: sklepach,
bankach, ośrodkach zdrowia. Dodatkowe 1000 egzemplarzy trafi do urzędu miejskiego,
gdzie będzie rozdawane zainteresowanym osobom oraz przekazywane nowym
mieszkańcom gminy. Będzie on również dostępny w formie elektronicznej na stronie
internetowej Niepołomic.
Osoby i instytucje zainteresowane zaistnieniem na łamach Informatora w postaci
skróconego wpisu standardowego, proszone są o kontakt z Referatem Promocji UMiG,
ul. Zamkowa 5, tel. 12 378-35-01; e-mail: przemyslaw.kocur@niepolomice.com
Natomiast firmy zainteresowane umieszczeniem reklam w Przewodniku, proszone
są o kontakt z firmą IHG.
Na Państwa zgłoszenia oraz materiały do przygotowania projektów graficznych
reklam czekamy do dnia 15 stycznia 2013 r.
Zamknięcie numeru do druku (ostateczny termin akceptacji projektów do druku)
upływa z dniem 18 stycznia 2013 r.
Ilość powierzchni reklamowych ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cennik oraz wymiary reklam:
Format wydawnictwa – A5
Reklama cała strona – wielkość 123 x 184 mm – 700 zł netto
Reklama pół strony - układ poziomy – 123 x 90 mm
układ pionowy – 60 x 184 mm - 350 zł netto
Reklama ¼ strony – 60 x 90 mm – cena 175 zł netto
Okładki wewnętrzne:
Reklama cała strona – 1000 zł netto
Reklama pół strony - 500 zł netto
Ostatnia okładka – 1200 zł netto
Specyfikacja techniczna:
Reklamy w formacie CDR (wersja 14-X4 lub niższa), wszystkie teksty zamienione
na krzywe, mapy bitowe min. 300dpi CMYK. Inne programy: pliki eksportowane do
formatu EPS, teksty zamienione na krzywe, mapy bitowe min. 300 dpi CMYK. W
przypadku materiałów gotowych prosimy dołączyć podgląd w pliku PDF lub JPG
Poprzednie wydanie przewodnika w wersji pdf można pobrać ze strony:
www.NaszaOkolica.eu/reklama
Zgłoszenia reklam:
Drukarnia IHG, 32-003 Zakrzowiec 216, tel. 12 281 00 86, 12 263 72 03,
biuro@ihg.pl
Zapraszamy poniedziałek – piątek w godz. 9-17

