Ceník a podmínky zveřejnění inzerce
v informačním zpravodaji
Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
OBECNÉ PODMÍNKY
1. Podoba a forma inzerátu – inzeráty se zveřejňují v následujících formátech:
Typ

Rozměr v mm

1/1 strana A4

190 x 281 mm

1/2 strany A4

190 x 138,5 mm

1/4 strany A4

93 x 138,5 mm

1/8 strany A4

93 x 67,25 mm

vizitka

93 x 50 mm

2. Inzeráty se zveřejňují zpravidla v černobílém provedení. O možnostech barevného
provedení se prosím informujte na adrese redakce.strekov@mag-ul.cz.
3. Inzeráty budou zveřejněny na vyhrazených stranách. Kapacita ploch je omezená.
4. O umístění inzerátů na stranách periodika rozhoduje odpovědný redaktor.
5. Inzerci lze objednat výhradně na předepsaném formuláři, který bude doručen na e-mail:
redakce.strekov@mag-ul.cz nebo v písemné formě na adresu Úřad městského obvodu Ústí
nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, Správní odbor.
Objednávka na zveřejnění inzerce musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
uzávěrkou toho čísla periodika, ve kterém má být inzerát zveřejněn. Formulář objednávky
inzerce je ke stažení na webových stránkách www.strekov.cz nebo bude na vyžádání
zaslán inzerentovi na e-mail.
6. Za podobu inzerátu a jeho obsah odpovídá inzerent. Inzerent je povinen řídit se obecně
závaznými právními předpisy. Obsah inzerátu, který je v rozporu s legislativou, nebude
zveřejněn.
7. Na zveřejnění inzerce není právní nárok.
8. Inzerent se zavazuje dodržovat stanované rozměry inzerce dle objednávky. Data budou
předávána takto: formát PDF, rozlišení 300 DPI, černobílý režim, inzerce na zrcadlo, a
to nejpozději v den uzávěrky periodika do 12:00.
9. Po vydání příslušného čísla periodika bude platícímu inzerentovi zaslána faktura a jeden
výtisk periodika.
10. Zveřejnění inzerátu se řídí podle pořadníku přijatých objednávek pro dané číslo.
11. Redakční rada má právo nabízenou inzerci odmítnout.
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CENÍK INZERCE
Typ

Rozměr v mm

Základní cena

Sleva 10 %

1/1 strana A4

190 x 281 mm

6 000 Kč

5 400 Kč

1/2 strany A4

190 x 138,5 mm

4 000 Kč

3 600 Kč

1/4 strany A4

93 x 138,5 mm

2 000 Kč

1 800 Kč

1/8 strany A4

93 x 67,25 mm

1 500 Kč

1 350 Kč

vizitka

93 x 50 mm

800 Kč

720 Kč

1. První zveřejnění inzerátu ve formátech 1/4 strany A4, 1/8 strany A4 a vizitka je
inzerentovi vždy poskytováno zdarma. Každé další zveřejnění se řídí dle platného ceníku.
2. Možnost zveřejnit pozvánku na akci zdarma mají spolky a organizace, které byly v
posledních 12 měsících podpořeny dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem –
Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. Maximální velikost pozvánky je 1/4 A4.
3. V případě opakované inzerce je poskytnuta sleva 10 %.
4. Inzerce nabízející zaměstnání je zveřejněna zdarma (max. velikost 1/8 A4).
5. Stanovené ceny jsou bez aktuální zákonné sazby DPH za jedno otištění v periodiku.
6. Nabízíme možnost grafického zpracování inzerátu. Cena se řídí aktuálním ceníkem
grafického studia Les kanců. Pro více informací nás kontaktujte: redakce.strekov@magul.cz.
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