Ceník inzerce
platný od 1. 1. 2017

Proč inzerovat se City.cz
S námi zasáhnete regionální zákazníky
Nabízíme exkluzivní prostor pro významné klienty
Oslovíte čtenáře na internetu i v tisku
Tištěný magazín Jihlava City vychází zdarma

Reklama v magazínu Jihlava City je vidět

Vycházíme v nákladu 22 tisíc výtisků. Magazín Jihlava City kromě svých poštovních schránek naleznou lidé i ve svých oblíbených kavárnách, divadlech
a na dalších více než padesáti místech v Jihlavě, kde rádi tráví volný čas.
Čtenáři nás sledují také na internetu, webové stránky City.cz v Jihlavě navštíví
v průměru více než 1 500 unikátních návštěvníků každý den.
Inzerenty, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, cenově zvýhodňujeme.

Informujeme jinak. Netradičně

Nesnažíme se v době internetu aktuálnímu rychlému zpravodajství konkurovat
papírem. Naopak! Magazín Jihlava City má svůj osobitý styl a čtenářům přináší
neotřelé příběhy jihlavských obyvatel a podnikatelů, stejně jako zajímavosti
z dění v krajském městě Vysočiny.

Rozjezdy roku

Portál JihlavaCity.cz získal 3. místo v soutěži Rozjezdy roku 2015 v Kraji Vysočina.

nabídka tištěné inzerce

1/4 strany
Š: 43 mm x V: 251 mm
cena: 4 500 Kč

1/4 strany
Š: 89 mm x V: 134 mm
cena: 4 500 Kč

1/8 strany
Š: 43 mm x V: 134 mm
cena: 2 500 Kč

1/2 strany
Š: 181 mm x V: 134 mm
cena: 7 500 Kč

Při objednávce roční
inzerce měsíc inzerce
zdarma
Firmy registrované
v katalogu firem na
City.cz mají 10 % slevu
na jakýkoliv typ tištěné
inzerce
Příplatek za poslední
stranu + 30 %

podval 1/3 strany
Š: 181 mm x V: 88 mm
cena: 5 000 Kč

podval 1/6 strany
Š: 181 mm x V: 43 mm
cena: 2 900 Kč

1/6 strany
Š: 89 mm x V: 88 mm
cena: 2 900 Kč

Odlišujeme se. A s námi i vy!
Pro čtenáře z Jihlavy a okolí vydáváme tištěný magazín se čtenářsky
zajímavým a hodnotným obsahem. Píšeme o dění a o lidech v Jihlavě.
Přinášíme čtení, které jinde není.

celá strana
Š: 181 mm x V: 272 mm
cena: 14 900 Kč

1/8 strany
Š: 134 mm x V: 43 mm
cena: 2 500 Kč

Balíček pro stálé inzerenty a partnery
Co je pro získání balíčku nutné udělat? Stačí si objednat tištěnou
inzerci v magazínu Jihlava City. Kombinace inzerce
tisk + internet pak vychází cenově výhodněji.

Jsme přesvědčeni, že zajímavý obsah ve spojení se špičkovým tiskem
ve vysokém rozlišení a na kvalitním papíře dělá z magazínu Jihlava City
skvělé místo pro regionálně cílenou tištěnou reklamu.

Vaše reklama bude vidět nejen v magazínu Jihlava City, ale
také na portálu City.cz v Jihlavě. Tímto propojením zasáhnete
odlišné skupiny čtenářů dle věku i zájmů.

V provázanosti s internetovým portálem City.cz vytváříme zajímavý
prostor pro Jihlavany – vkládání akcí, blogů, soutěže o ceny, ...

Jako bonus můžeme k balíčku přidat soutěže. Ty vyhlašujeme
ve spolupráci s našimi partnery a inzerenty každý měsíc.

Klienty si vybíráme. Reklamu na neseriózní služby a produkty odmítáme.
Naši dlouhodobí inzerenti tak mají garanci, že jsou v dobré společnosti.

V případě zájmu o dlouhodobou spolupráci nebo kombinovanou inzerci
(tisk + internet) se obraťte na naše inzertní oddělení.

Prostřednictvím inzerce oslovíte i facebookové fanoušky,
kterých máme již více než 6 000.
Příjem inzerce, redakce: Palackého 1637/44, Jihlava
telefon: 605 933 807, e-mail: inzerce@city.cz

nabídka internetové inzerce

Zpravodajský banner
(náhodná rotace, max.
10 bannerů současně)
Den 250 Kč
Týden 1 250 Kč
Měsíc 3 750 Kč

Boční banner
(levý/pravý)
rotující
(max. 3 bannery
současně)
Den 300 Kč
Týden 1 500 Kč
Měsíc 4 500 Kč

Boční banner
(levý/pravý)
exclusive
(bez rotace – zobrazení
jediného banneru)
Den 570 Kč
Týden 2 850 Kč
Měsíc 8 550 Kč

Dynamický banner
pod článkem (flash)
Den 500 Kč
Týden 2 500 Kč
Měsíc 7 500 Kč

Využijte slev ve zpravodajském formátu při odběru tištěné inzerce
Inzerce A4 – sleva 40 %
Inzerce 1/2 A4 – sleva 30 %
Inzerce 1/3 A4 – sleva 20 %

Inzerce 1/4 A4 – sleva 10 %
Inzerce 1/6 A4 – sleva 10 %
Inzerce 1/8 A4 – sleva 10 %

Nabídku inzerce na internetu jsme rozšířili i v dalších městech za příznivé ceny!
BRNO
HRADEC KRÁLOVÉ
JIHLAVA
PARDUBICE
OLOMOUC
OSTRAVA
ZLÍN

Příjem inzerce, redakce: Palackého 1637/44, Jihlava
telefon: 605 933 807, e-mail: inzerce@city.cz
Všechny ceny jsou bez DPH 21 %.

