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Tygodnik „GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO”
Biuro Ogłoszeń, ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa
tel. 61 285 20 60, 533 077 955, 576 994 934
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Częstotliwość: tygodnik    Dzień emisji: środa      Nakład: 8,5-10 tys. egz.   Ilość stron: 24-40
Zasięg: powiat średzki (gminy: Dominowo, Krzykosy, Środa Wlkp., Nowe Miasto, Zaniemyśl)
              powiat wrzesiński (Miłosław)              
              powiat poznański (Kostrzyn, Kleszczewo)

REKLAMY (moduł o wymiarach 48×34 mm)

STRONY REDAKCYJNE STRONY OGŁOSZENIOWE

ŻYCZENIA, NEKROLOGI, 
PODZIĘKOWANIA OGŁOSZENIA DROBNE

strona cena netto cena brutto

1 100 123

winieta 130 159,90

2 28 34,44

3 37 45,51

5 32 39,36

redakcyjna* 27 33,21

ostatnia 30 36,90

rodzaj reklamy cena netto cena brutto

1 moduł 21 25,83

moduł umieszczony 
pośród ogłoszeń 24 29,52

rodzaj reklamy cena netto cena brutto

1 moduł 12,50 15,38

2-3 emisji  5 %
4-6 emisji 10%
7-8 emisji  1 5 %
powyżej 8 emisji 20%

RABATY za zlecenie dłuższe niż tydzień

Przy dłuższej współpracy 
rabaty negocjujemy indywidualnie.

ogłoszenia drobne do 10 wyrazów  za darmo
ogłoszenia drobne w dziale „usługi” i „praca”  5 zł brutto/emisja
dopłata za ramkę  5 zł brutto/emisja
dopłata za umieszczenie na portalu  3 zł/30 dni

GAZETA BEZPŁATNA

KOLPORTAŻ ULOTEK
Teren: Środa, Kórnik 
Cena: od 0,05 gr netto za sztukę.

*rezerwacja konkretnej strony +20%
*wybór miejsca reklamy na stronie + 20%

BANERY REKLAMOWE www.glospowiatusredzkiego.pl
TYP 1
Wymiar: 728×90 px
Reklama umieszczona 
w górnej części strony, 
widoczna na każdej 
podstronie.

cena netto cena czas emisji TYP 2
Wymiar: 728×90 px
Reklama umieszczona jest 
pod danym działem i przy 
każdym artykule z danego 
działu.

cena cena 

250 307,50 7 dni 125 153,75

350 430,50 14 dni 200 246

500 615 30 dni 350 430,50

TYP 3
Wymiar: 350×350 px
Reklama umieszczona jest 
przy stronie (po prawej 
stronie), widoczna na 
wszystkich podstronach.

cena netto cena czas emisji TYP 4
Wymiar: 1135×200 px
Reklama umieszczona na 
samym dole strony, 
widoczna na każdej 
podstronie.

cena cena 

125 153,75 7 dni 80 98,40

200 246 14 dni 100 123

350 430,50 30 dni 150 185

Reklamy pokazywane są naprzemiennie. Maksymalnie 2 reklamy. Wykupienie miejsca na własność +30%.



O NAS
Tygodnik „GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO”
Biuro Ogłoszeń, ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa
tel. 61 285 20 60, 533 077 955, 576 994 934
e-mail: reklama@glospowiatusredzkiego.pl

Jesteśmy młodym zespołem tworzącym darmowe, w obecnej chwili główne źródło informacji, na terenie 
powiatu średzkiego. Gazeta w nakładzie 8-10 tysięcy egzemplarzy dociera do większości domów w 
powiecie średzkim. Dzięki niej i naszemu portalowi dotrzesz do młodszych, jak i do starszych mieszkańców.

ź Nasz tygodnik jest wszędzie! Głos Powiatu Średzkiego jest zawsze pod ręką, można go dostać nie tylko 
w kioskach i sklepach, ale również w serwisach zmiany ogumienia, salonach samochodowych, 
warsztatach, barach, restauracjach, pubach, hotelach, salonach fryzjerskich, przychodniach, urzędach i 
wszystkich miejscach, w których trzeba poczekać.

ź Największy nakład w powiecie średzkim. Największy, dopasowany do potrzeb regionu.
ź Prenumerata. Każdy mieszkaniec Środy może zamówić gazetę do domu.
ź Docieramy do gospodarstw wiejskich. Nasz tygodnik jest rozwożony bezpośrednio do większości 

gospodarstw wiejskich w powiecie średzkim.
ź Portal internetowy. Najaktualniejsze informacje, ogłoszenia drobne, ważne telefony, baza firm, dyżury 

aptek, repertuar kina, materiały wideo, galeria zdjęć, informacja turystyczna i wiele więcej dostępne za 
jednym kliknięciem.

ź Na kontach Facebook i Instagram mamy ponad 13 tysięcy fanów!

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!
To Ci się opłaci!

GAZETA BEZPŁATNA
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DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?



WARUNKI TECHNICZNE

1. Materiały prosimy  przesyłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć na nośnikach:
ź CD, CD/RW, DVD,
ź pamięć flash (np. SD, miniSD, MS, XD, CF),
ź pendrive.
2. Materiał powinien być przygotowany w CMYK-u, z ustawieniem overprintu czarnego, w następujących 
 formatach:
ź pliki eps  z czcionka mi  zamienionymi na krzywe,
ź pliki pdf wygenerowane w kompozycie z ustawieniem opcji PRESS po uprzedniej zamianie fontów na 

krzywe,
ź grafika rastrowa (np. Adobe Photoshop): tiff, jpeg (maksymalna utrata jakości do 20%) lub eps, 

rozdzielczość 300 dpi.
3.  Materiał musi być przygotowany w przewidzianym wymiarze według siatki modułowej Głosu Powiatu 
 Średzkiego. W przypadku niezastosowania wymaganych rozmiarów, redakcja zastrzega sobie prawo 
 do modyfikacji otrzymanego materiału.
4.  Nie przyjmujemy materiałów zapisanych w plikach tekstowych.
5.  Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w nadesłanych materiałach.

Materiały reklamowe można przesyłać na adres redakcji: reklama@glospowiatusredzkiego.pl.
Materiały muszą być dostarczone najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego wydanie.

Wszystkie reklamy/ogłoszenia wysyłamy klientom do akceptacji oraz podpisujemy zlecenia, które także 
wysyłamy drogą elektroniczną.
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1 mod.
48

2 mod.
100

3 mod.
152

4 mod.
204

5 mod.
256

1 mod.   34

wielkości w milimetrach

2 mod.   72

3 mod.   110

4 mod.   148

5 mod.   186

6 mod.   224

7 mod.   262

8 mod.   300

MODULATOR

27 zł 54 zł 81 zł 108 zł 135 zł

81 zł

1080 zł

108 zł 162 zł 216 zł 270 zł

162 zł 243 zł 324 zł 405 zł

216 zł 324 zł 432 zł 540 zł

432 zł 648 zł 864 zł216 zł

108 zł

336 zł 504 zł 672 zł 840 zł168 zł

567 zł 756 zł 945 zł189 zł

270 zł 405 zł 540 zł 675 zł135 zł

54 zł

378 zł
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