
Reklama w Tygodniku Swarzêdzkim  
rozmiary modu³ów, ceny - wewn¹trz numeru (kolor - czarny) 

42 x 62 mm

modu³ pionowy 
42 x 29mm

modu³ poziomy 

182 x 62 mm 

modu³ poziomy 
88,5 x 130 mm 

modu³ pionowy 

182 x 130 mm 

modu³ poziomy 
88,5 x 264 mm 

modu³ pionowy 

88,5 x 62 mm 

modu³ poziomy 

88,5 x 197 mm 

modu³ pionowy 

182 x 264 mm 

lub A4+ spad 5mm 

ca³a strona 

135 x 130 mm 

modu³ pionowy  

135 x 264 mm 

modu³ pionowy 

182 x 197 mm 

modu³ pionowy 

RABATY: 
- 2 x emisja -   5%
- 4 x emisja - 10%
- 6 x emisja - 15%
- 8 x emisja - 20%

reklama@tygodnikswarzedzki.pl
tel./fax  61 817 22 87

podane ceny s¹ cenami netto do których nale¿y doliczyæ VAT 23%

- d³ugoterminowe zamówienia
ceny do negocjacji

REDAKCJA

62-020 Swarzêdz, 
ul. Wrzesiñska 41 

ul. C
ieszkow

skiego

ul. Wrzesiñska

ul. Poznañska 
/trasa92

LIDL

www.swarzedzki.pl

REKLAMA

budynek 
Cechu Stolarzy
I piêtro)

Warunki techniczne dostarczanych reklam
Format przyjmowanych plików: CDR, AI, EPS, PDF, INDD - wszystkie czcionki zamienione na krzywe 
TIFF, JPEG,BMP (wysoka jakoœæ - rozdzielczoœæ 300 dpi oraz dla kolorów: CMYK lub dla czarno-bia³ych grayscale)
Wymiary wed³ug podanych modu³ów, reklamy s¹ w ramkach bez spadów. przy ca³ej stronie - spad 5 mm 



Reklama w Tygodniku Swarzêdzkim  
rozmiary modu³ów, ceny - ok³adka - strona 1 (pe³en kolor, kreda)

185 x 60 mm 

modu³ pionowy  
90 x 60 mm 

modu³ poziomy 

RABATY: 
- 2 x emisja -   5%
- 4 x emisja - 10%
- 6 x emisja - 15%
- 8 x emisja - 20%

podane ceny s¹ cenami netto do których nale¿y doliczyæ VAT 23%

- d³ugoterminowe zamówienia
ceny do negocjacji

reklama@tygodnikswarzedzki.pl
tel./fax  61 817 22 87

REDAKCJA

62-020 Swarzêdz, 
ul. Wrzesiñska 41 

ul. C
ieszkow

skiego

ul. Wrzesiñska

ul. Poznañska 
/trasa92

LIDL

www.swarzedzki.pl

REKLAMA

budynek 
Cechu Stolarzy
I piêtro)

Warunki techniczne dostarczanych reklam
Format przyjmowanych plików: CDR, AI, EPS, PDF, INDD - wszystkie czcionki zamienione na krzywe 
TIFF, JPEG,BMP (wysoka jakoœæ - rozdzielczoœæ 300 dpi oraz dla kolorów: CMYK lub dla czarno-bia³ych grayscale)
Wymiary wed³ug podanych modu³ów, reklamy s¹ w ramkach bez spadów. przy ca³ej stronie - spad 5 mm 



Reklama w Tygodniku Swarzêdzkim  
rozmiary modu³ów, ceny - wewn¹trz numeru strona 2 (pe³en kolor, kreda)

42 x 62 mm

modu³ pionowy 
42 x 29 mm

niedostêpny
modu³ poziomy

182 x 62 mm

modu³ poziomy 
88,5 x 130  mm

modu³ pionowy 

182 x 130 mm

modu³ poziomy 
88,5 x 264 mm

modu³ pionowy 

88,5 x 62 mm

modu³ poziomy 

88,5 x 197 mm

modu³ pionowy 

182 x 264 mm

lub A4+ spad 5mm

ca³a strona 

135 x 130 mm

modu³ pionowy 

135 x 264 mm

modu³ pionowy 

182 x 197 mm

modu³ pionowy 

RABATY: 
- 2 x emisja -   5%
- 4 x emisja - 10%
- 6 x emisja - 15%
- 8 x emisja - 20%

podane ceny s¹ cenami netto do których nale¿y doliczyæ VAT 23%

- d³ugoterminowe zamówienia
ceny do negocjacji

reklama@tygodnikswarzedzki.pl
tel./fax  61 817 22 87

REDAKCJA

62-020 Swarzêdz, 
ul. Wrzesiñska 41 

ul. C
ieszkow

skiego

ul. Wrzesiñska

ul. Poznañska 
/trasa92

LIDL

www.swarzedzki.pl

REKLAMA

budynek 
Cechu Stolarzy
I piêtro)

Warunki techniczne dostarczanych reklam
Format przyjmowanych plików: CDR, AI, EPS, PDF, INDD - wszystkie czcionki zamienione na krzywe 
TIFF, JPEG,BMP (wysoka jakoœæ - rozdzielczoœæ 300 dpi oraz dla kolorów: CMYK lub dla czarno-bia³ych grayscale)
Wymiary wed³ug podanych modu³ów, reklamy s¹ w ramkach bez spadów. przy ca³ej stronie - spad 5 mm 



Reklama w Tygodniku Swarzêdzkim  
rozmiary modu³ów, ceny - wewn¹trz numeru strona 23 (pe³en kolor, kreda)

42 x 62 mm 

modu³ pionowy 

182 x 62 mm 

modu³ poziomy 
88,5 x 130  mm 

modu³ pionowy 

182 x 130 mm 

modu³ poziomy 
88,5 x 264 mm 

modu³ pionowy 

88,5 x 62 mm 

modu³ poziomy 

88,5 x 197 mm 

modu³ pionowy 

182 x 264 mm 

lub A4+ spad 5mm 

ca³a strona 

135 x 130 mm 

modu³ pionowy  

135 x 264 mm 

modu³ pionowy 

182 x 197 mm 

modu³ pionowy 

42 x 29 mm

niedostêpny
modu³ poziomy

RABATY: 
- 2 x emisja -   5%
- 4 x emisja - 10%
- 6 x emisja - 15%
- 8 x emisja - 20%

podane ceny s¹ cenami netto do których nale¿y doliczyæ VAT 23%

- d³ugoterminowe zamówienia
ceny do negocjacji

reklama@tygodnikswarzedzki.pl
tel./fax  61 817 22 87

REDAKCJA

62-020 Swarzêdz, 
ul. Wrzesiñska 41 

ul. C
ieszkow

skiego

ul. Wrzesiñska

ul. Poznañska 
/trasa92

LIDL

www.swarzedzki.pl

REKLAMA

budynek 
Cechu Stolarzy
I piêtro)

Warunki techniczne dostarczanych reklam
Format przyjmowanych plików: CDR, AI, EPS, PDF, INDD - wszystkie czcionki zamienione na krzywe 
TIFF, JPEG,BMP (wysoka jakoœæ - rozdzielczoœæ 300 dpi oraz dla kolorów: CMYK lub dla czarno-bia³ych grayscale)
Wymiary wed³ug podanych modu³ów, reklamy s¹ w ramkach bez spadów. przy ca³ej stronie - spad 5 mm 



Reklama w Tygodniku Swarzêdzkim  
rozmiary modu³ów, ceny - ok³adka - strona 24 (pe³en kolor, kreda)

42 x 62 mm 

modu³ pionowy 

182 x 62 mm 

modu³ poziomy 
88,5 x 130  mm 

modu³ pionowy 

182 x 130 mm 

modu³ poziomy 
88,5 x 264 mm 

modu³ pionowy 

88,5 x 62 mm 

modu³ poziomy 

88,5 x 197 mm 

modu³ pionowy 

182 x 264 mm 

lub A4+ spad 5mm 

ca³a strona 

135 x 130 mm 

modu³ pionowy  

135 x 264 mm 

modu³ pionowy 

182 x 197 mm 

modu³ pionowy  

42 x 29 mm

niedostêpny
modu³ poziomy

RABATY: 
- 2 x emisja -   5%
- 4 x emisja - 10%
- 6 x emisja - 15%
- 8 x emisja - 20%

www.swarzedzki.pl
reklama@tygodnikswarzedzki.pl
tel./fax  61 817 22 87

podane ceny s¹ cenami netto do których nale¿y doliczyæ VAT 23%

- d³ugoterminowe zamówienia
ceny do negocjacji

- W zale¿noœci od zapotrzebowania drukujemy
równie¿ strony kolorowe wewn¹trz numeru (dop³ata 250 z³).

REDAKCJA

(budynek Cechu Stolarzy 
przy wielkim krzeœle

62-020 Swarzêdz, 
ul. Wrzesiñska 41

 - )I piêtro

ul. C
ieszkow

skiego

ul. Wrzesiñska

ul. Poznañska 
/trasa92

LIDL

budynek 
Cechu Stolarzy
I piêtro)

Warunki techniczne dostarczanych reklam
Format przyjmowanych plików: CDR, AI, EPS, PDF, INDD - wszystkie czcionki zamienione na krzywe 
TIFF, JPEG,BMP (wysoka jakoœæ - rozdzielczoœæ 300 dpi oraz dla kolorów: CMYK lub dla czarno-bia³ych grayscale)
Wymiary wed³ug podanych modu³ów, reklamy s¹ w ramkach bez spadów. przy ca³ej stronie - spad 5 mm 



reklama@tygodnikswarzedzki.pl
tel./fax  61 817 22 87

REDAKCJA

62-020 Swarzêdz, 
ul. Wrzesiñska 41 

ul. C
ieszkow

skiego

ul. Wrzesiñska

ul. Poznañska 
/trasa92

LIDL

www.swarzedzki.pl

REKLAMA

budynek 
Cechu Stolarzy
I piêtro)

realne wielkoœci 

przy
k³adowych modu³ów

RABATY: 
- 2 x emisja -   5%
- 4 x emisja - 10%
- 6 x emisja - 15%
- 8 x emisja - 20%
- d³ugoterminowe zamówienia
ceny do negocjacji

42 x 29 mm

42 x 62 mm

88,5 x 130  mm

88,5 x 62 mm

182 x 130 mm

Warunki techniczne dostarczanych reklam
Format przyjmowanych plików: CDR, AI, EPS, PDF, INDD - wszystkie czcionki zamienione na krzywe 
TIFF, JPEG,BMP (wysoka jakoœæ - rozdzielczoœæ 300 dpi oraz dla kolorów: CMYK lub dla czarno-bia³ych grayscale)
Wymiary wed³ug podanych modu³ów, reklamy s¹ w ramkach bez spadów. przy ca³ej stronie - spad 5 mm 
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