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Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipjelit.

REKLAMA

► Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin euismod elit ac velit tempor vulputate. Vivamus ligula tellus,
porttitor a eros eget, vehicula malesuada lorem. fffffffmcorper.
Lorem ipsum dolor sit amet, euismod cursus.
consectetur adipiscing elit.
Proin euismod elit ac velit
Aliquam lectus erat, porttitempor vulputate. Vivamus
tor sit amet purus eget, feuligula tellus, porttitor a eros
giat lobortis urna. In accumeget, vehicula malesuada losan suscipit tellus, sed ferrem. Ut non est quis odio
mentum felis pretium eu. Vibibendum covamus ut quam
nvallis. Praesent
Lorem ip- pharetra, bibenenim augue, alidum lectus ac, solsum dolor
quam vel purus
licitudin urna.
sit amet, Phasellus quis aua, posuere volutconsectetur gue ante. Ut pulvipat nisl. Phaseladipiscing elit. nar justo nunc, in
lus nulla eros, tincidunt nec magna
Lorem ipsum tempor leo porta
dolor sit amet, a. Sed sodales ante
citur turpis. Praconsectetur et mi faucibus eleesent congue nuladipiscing elit. ifend. Nullam bibendum maximus
la egestas ex portLorem ipsum
dolor nec consectitor tempus. Fudolor sit amet, tetur. Nam dignissce dapibus pelconsectetur ad sim ligula dolor,
lentesque ullamvel ultricies erat
corper.
feugiat non. Quisque ex dui, poVestibulum purus diam, tristique id purus
suere sagittis volutpat aliquin, commodo eleifend nisi.
et, maximus nec risus. Duis
Donec in varius lacus. Proin
et dignissim ex, ac ultricommodo aliquet maximus.
ces urna. Quisque consectePhasellus id sapien lobortis
tur orci quam, eu cursus torlibero elementum laoreet. In- tor luctus at. Aenean tempor id tellus sit amet blandit.
ut auctor nisl. Praesent libero dolor, congue et enim sed, bus nisi quis mollis. Duis veinterdum luctus tortor. Morlit nibh, eleifend sit amet leo
bi egestas lorem sit amet erat nec, molestie ornare nibh.
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lorem ipsum dolor samit rów.
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4 moduły

4 moduły

strona 1

1 moduł (szer. 60 mm wys. 30 mm) - 500 zł netto
2 moduły (wersja a: szer. 60 mm wys. 64 mm,
wersja b: szer. 124 mm, wys. 30mm) -750 zł netto
3 moduły (wersja a: szer. 60 mm wys. 98 mm,
wersja b: szer. 188 mm, wys. 30mm) -1000 zł netto
4 moduły (wersja szer. 124 mm wys. 64 mm) -1250 zł netto

ostatnia strona:

cała strona (szer. - 264 mm; wys. - 366 mm) - 4500 zł netto

Pozostałe strony

1 moduł (szer. 85mm wys. 40mm) -200 zł netto
2 moduły (szer. 85mm wys. 84 mm) -300 zł netto
3 moduły (wersja a: szer. 85mm wys. 128 mm,
wersja b: szer. 264mm wys. 40mm) - 400 zł netto
4 moduły (szer. 174 mm wys. 84 mm) -500 zł netto
6 modułów (wersja a: szer. 174 mm wys. 128 mm,
wersja b: szer 264mm, wys. 84 mm) - 700 zł netto
8 modułów (szer. 174 mm wys. 172 mm) - 1000 zł netto
1/2 strony (264 mm; wys. 172 mm) -1800 zł netto
cała strona (szer. - 264 mm; wys. - 348 mm) -3000 zł netto

W sprawie wyceny reklam w innych formatach prosimy o kontakt telefoniczy lub mailowy.
* warunkiem publikacji reklamy jest złożenie zamówienia i akceptacja projektu.

Dopłata za wybór miejsca/strony publikacji reklamy: 50% ustalonej ceny.

Kontakt: Adam Telisz tel.: 513-104-264, e-mail: reklama-przeglad@o2.pl
Dane do przelewu: WESSU Krzysztof Więckowski, ul Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie
numer konta bankowego: 21 1910 1048 2611 1710 3694 0001
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

