Cennik reklam 2018
ważny od 1 stycznia 2018 roku

Grupa Gogito Sp. z o.o.
ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa

Sprawdź też:

Warunki zamieszczania reklam
1. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy lub e-mail lub ustna umowa
kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy. Warunki
płatności oraz cenę i wysokość rabatów określa wydawca zgodnie z
obowiązującym cennikiem ogłoszeń lub pisemnym potwierdzeniem przy-jęcia
zlecenia do realizacji.
2. Zlecenia powinny zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT
i dane do zamieszczenia reklamy oraz w przypadku rozpoczynania współpracy
dokument stanowiący podstawę prawną działania Zleceniodawcy, np. kopie
odpisu KRS, zezwolenie na działalność gospodarczą itp.
3. Ceny reklam wraz ze wszystkimi rabatami ustalane są zgodnie z aktualnym
cennikiem.
4. O zmianie cennika reklam Wydawca powiadomi Zleceniodawcę 2 miesiące
przed ich wpro-wadzeniem.
5. Wszelkie materiały tekstowe, nie będące materiałami redakcyjnymi, są
traktowane jako artykuły reklamowe i sygnowane nadtytułem „ogłoszenie” oraz
nazwą i logiem ﬁrmy reklamu-jącej się. Materiały muszą być dostarczone w
postaci elektronicznej.
6. Zlecenia na publikację reklam muszą być składane nie później niż w terminie
jaki jest opubli-kowany w aktualnym cenniku ogłoszeń.
7. Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym, niż
ostateczny termin przyj-mowania zleceń podany w cenniku ogłoszeń. Wycofanie
zlecenia po tym terminie upoważnia wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy
równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.
8. Materiały do druku powinny być dostarczone do dnia zgodnie z informacją
podaną w cenni-ku ogłoszeń. W razie opóźnienia nie gwarantujemy
umieszczenia reklamy w wybranym miejscu zeszytu, a w skarjnych przypadkach
jej opublikowania.
9. Wszelkie zmiany w treści reklamy - podane wyłącznie na piśmie - mogą być
dokonane nie później niż 3 dni po terminie przyjmowania ogłoszeń.
10.
Ostateczna data przyjmowania materiałów mija 3 dni po terminie
przyjmowania ogłoszeń. Po przekroczeniu tego terminu ogłoszenie może zostać
przesunięte na następne wydanie.
11.
Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nie nadających
się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadających parametrom
technicznym.
12.
Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone
Zleceniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.

13. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo pobierania opłat za wykonywanie
materiałów poligraﬁcznych oraz reklam na strony www. W ramach zlecenia
istnieje możliwość dokonania trzech poprawek.
14. Życzenia odnośnie umiejscowienia reklam (przy określonym temacie
redakcyjnym) mogą być spełnione tylko w przypadku terminowego zlecenia i w
miarę możliwości technicznych.
15. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń
oraz ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy i wkładki jeśli ich treść lub
forma pozostają w sprzeczności z linią programową i charakterem publikacji
Wydawcy.
16. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej
reklamacji to ponowna publikacja poprawnej reklamy.
17. Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są w terminie 7 dni od daty
ukazania się re-klamy, w formie pisemnej.
18. Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na
konto Bank PEKAO S.A. 38124060741111000049940592
19. Faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia. Ustaloną kwotę należy
wpłacić nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury lub w terminie
ustalonym w potwierdzeniu zlecenia.
20. W przypadku opóźnienia płatności Wydawca ma prawo obciążyć
Zleceniodawcę odsetka-mi za zwłokę w wysokości ustawowej. Wydawca
zastrzega sobie prawo wstrzymania druku wcześniej zamówionych reklam oraz
nie przyjęcia kolejnego zlecenia jeżeli poprzednie rachunki nie zostały opłacone.
21. Istnieje możliwość różnorodnych form insertingu i media solution. Zamieszczenie wkładki reklamowej wymaga przedłożenia wzoru i jego akceptacji
przez Wydawcę. Wkładki, które wyglądem przypominają Gospodyni lub inną
publikację Grupy Cogito pod względem graﬁcznym lub zawierają obce reklamy,
nie będą przyjmowane do dystrybucji.
22. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku wcześniej
zamówionych reklam po dwóch nieopłaconych rachunkach. Wznowienie reklam
po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy na zasadach przedpłaty.
23. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków
sprzedaży.
24. W sprawach spornych nie ujętych w powyższych zasadach obowiązują
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ceny reklam (w PLN bez podatku VAT)
część strony

1/1

2/3

1/2

1/3

1/4

1/6

1/8

pełen kolor

6800

5500

3800

2800

2100

1400

1050

Formaty reklam RAMKOWYCH (mm)

IV strona okładki – 12 000 PLN
II strona okładki – 9 000 PLN

1/1

2/3

1/2

1/3

1/4

1/6

1/8

190 x 270

114.5 x 254

85 x 254

55 x 254

85 x 125

85 x 81.3

85 x 59.7

174 x 168

174 x 125

174 x 82

174 x 60.5

55.3 x 125

40.5 x 125

Formaty reklam SPADOWYCH (mm)
1/1

2/3

210 x 297

132.3 x 297

+ 5mm spadu

1/2

1/3

103 x 297

+ 5mm spadu

73 x 297

+ 5mm spadu

+ 5mm spadu

210 x 143

1/6

103 x 143

+ 5mm spadu

6 reklam i więcej
3 reklamy
2 reklamy
1 reklama

Rabaty za gotowy materiał
15%
7%
4%
2%

- 10% - tylko w przypadku
dostarczenia gotowej reklamy
bez konieczności
potwierdzenia
- 10% - od instytucji i urzędów
rolniczych oraz grup
producenckich
i kół gospodyń

Harmonogram wydań
Nr wydania

Wydanie

103 x 77.5

+ 5mm spadu

+ 5mm spadu

Rabat ilościowy

• Ceny są ustalane indywidualnie
po wcześniejszej konsultacji.
• Pakiet komunikatywny:
Gospodyni + www.gospodyni.com.pl
np. 1/4 strony + nagłówek: 1740 zł

103 x 99

+ 5mm spadu

1/8

210 x 100

+ 5mm spadu

Insert, wklejki i niestandardowe
formy reklamy

1/4

Data wydania

Koniec przyjmowania ogłoszeń

www.gospodyni.com.pl

1/2018

luty/marzec

16.01.2018

04.01.2018

2/2018

kwiecień/maj

13.03.2018

27.02.2018

Część strony

Wymiar w pikselach

Koszt na 1 miesiąc

3/2018

czerwiec/lipiec

15.05.2018

27.04.2018

940 × 200

900 zł

4/2018

sierpień/wrzesień

Nagłówek

17.07.2018

03.07.2018

5/2018

październik/listopad

18.09.2018

04.09.2018

Stopka

940 × 200

800 zł

6/2018

grudzień/styczeń

20.11.2018

06.11.2018

Dane techniczne
Format: 210x297 mm. Druk i oprawa: offsetowy, oprawa szyta.
Obowiązujący format zapisu: PDF, EPS lub TIFF. Czcionki zamienione
na krzywe, CMYK. Nośniki: CD-R, DVD. Do nośnika powinien być
dołączony opis oraz proof. Opis materiału powinien zawierać datę
emisji i wszelkie dodatkowe informacje o sposobie zamieszczenia
reklamy. W reklamach na spad elementy graﬁczne i tekst powinny
być oddalone od linii cięcia o co najmniej 5 mm.

Maksymalne nasycenie kolorów w zdjęciach nie powinno być większe
niż 240%. Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z
czterech kolorów. Pliki o wielkości do 10 Mb można przesyłać na
adres e-mail: reklama@gospodyni.com.pl większe na nasz serwer ftp.
W sprawie hasła dostępu do serwera prosimy kontaktować się z
wydaw-nictwem.

KONTAKT DO DZIAŁU OGŁOSZEŃ
Agata Żelazna
tel.: 501 435 585
e-mail: reklama@gospodyni.com.pl

