
1 moduł

1 moduł
47,5 x 26 mm

2 moduły pion

2 moduły
47,5 x 55 mm

2 moduły poziom

2 moduły
100 x 26 mm

starter

3 moduły
100 x 41 mm

wizytówka

4 moduły
100 x 55 mm

wizytówka+

6 modułów
100 x 84 mm

wizytówka+ poziom

6 modułów
151 x 55 mm

8 modułów

8 modułów
100 x 113 mm

9 modułów

9 modułów
151 x 84 mm

1/4 strony

15 modułów
151 x 142 mm

junior page mini

21 modułów
151 x 200 mm

1/3 strony

15 modułów
203 x 142 mm

pasek dolny

5 modułów
255 x 26 mm

pasek górny

5 modułów
255 x 26 mm

pasek boczny

12 modułów
47,5 x 345 mm

ramka

30 modułów
zew. 255 x 345 mm, 
wew. 160 x 293 mm

junior page midi

24 moduły
151 x 229 mm

pół strony

30 modułów
255 x 171 mm

junior page maxi

40 modułów
203 x 287 mm

cała strona

60 modułów
255 x 345 mm

CO NAS WYRÓŻNIA
GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ REKLAMY
Wystarczy skontaktować się z naszym działem reklamy, 
powiedzieć ile kosztuje reklama w innej gazecie, a my 
zaproponujemy korzystniejszą ofertę.

NAKŁAD: 3500 – 3800 egz.
Nie wciskamy kitu jeśli chodzi o nakład. Jego wysokość 
jest jawna i podlega audytom zewnętrznym ZKDP.

DOCIERAMY DO MIESZKAŃCÓW POWIATU 
PRUDNICKIEGO...
W każdym numerze publikujemy całostronicowe 
serwisy informacyjne ze wszystkich gmin powiatu 
prudnickiego, dzięki temu gazeta jest chętnie czytana 
„w terenie”.

...I ZNAJDZIESZ NAS W CAŁYM POWIECIE...
Posiadamy ponad 100 punktów sprzedaży gazety 
na terenie powiatu prudnickiego oraz w gminach 
ościennych. Punkt kolportażu prawdziwej gazety to nie 
parapet na oknie w urzędzie obok ulotek, tylko miejsce 
sprzedaży reprezentowane przez podmiot gospodarczy.

...CHOĆ NIE WSZĘDZIE
Naszej gazety nie rozprowadzamy poprzez urzędy 
i jednostki organizacyjne państwa lub samorządu. 
Dbamy o niezależność.

JESTEŚMY GAZETĄ PŁATNĄ
Za Tygodnik Prudnicki trzeba zapłacić, a to oznacza, że 
musimy dbać o to by gazetę czytano chętnie. To duża 
różnica w stosunku do gazet bezpłatnych, których 
czytelnictwo jest nie do zwery� kowania, a popularność 
jaką się cieszą w dużej mierze zależy od okresu 
grzewczego.

JEST CO POCZYTAĆ
Pojedynczy numer gazety liczy od 32 do 52 stron, a to 
oznacza że w miesiącu czytelnik otrzymuje lekturę co 
najmniej 128 stron. Nie ma potężniejszego medium 
informacyjnego w powiecie prudnickim.

NIE BOIMY SIĘ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Naszą gazetę można nabyć w formie elektronicznej 
poprzez główne platformy sprzedaży e-prasy w Polsce: 
egazety.pl i e-kiosk.pl.

JESTEŚMY POPULARNI
Jesteśmy najpopularniejszą platformą informacyjną 
o powiecie prudnickim. Nasz pro� l na Facebooku 
polubiło już ponad dwa tysiące internautów i liczba ta 
stale rośnie.

Kontakt: Adam MYŚKÓW / opiekun klienta „TP” 
tel. 77 436 28 77 / mob. 601 268 421 / reklama@tygodnikprudnicki.pl / www.tygodnikprudnicki.pl


