
na spadavku
210x297 mm

624 €

na spadavku
210x96 mm

221 €

na spadavku
103x146,5 mm

156 €

na spadavku
103x71,5 mm

94 €

na spadavku
67,5x146,5 mm

na zrkadlo
54x128,5 mm

125 €

na spadavku
49,5x146,5 mm

na zrkadlo
442x128,5 mm

94 €

na spadavku
210x71,5 mm

156 €

na spadavku
67,5x261 mm

221 €

na spadavku
103x297 mm

325 €

na spadavku
210x146,5 mm

325 €

na zrkadlo
180x261 mm

624 €

na zrkadlo
180x84 mm

221 €

na zrkadlo
88x128,5 mm

156 €

na zrkadlo
88x62,5 mm

94 €

na zrkadlo
180x57 mm

221 €

na zrkadlo
180x62,5 mm

156 €

na zrkadlo
180x128,5 mm

325 €

na zrkadlo
88x261 mm

325 €

Vydáva: Regionálne združenie obcí Hornád, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa, IČO 31965041, DIČ: 2021550993 
Redakcia: Communication House, s.r.o. Havanská 19, 040 13 Košice
Kontakt:  Mgr. Anton Oberhauser, redaktor, mobil: 0911 291 255, mail:regionhornad@gmail.com
Počet strán:  16, papier veľkosti A4, natieraný lesklý, farebný, gramáž 135
Zásah printu:  17 obcí mikroregiónu Hornád: Belža. Čaňa, Geča, Gyňov,Haniska, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, 
Nižná Hutka,  NižnáMyšľa, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Ždaňa

Abovský hlásnik vychádza 4x do roka. Počas desiatich rokov vychádzania sa stal v mikroregióne 
Hornád mienkotvorným médiom. Náklad štvrťročníka: 7 000 kusov, distribuovaný zadarmo 
zamestnancami obecných úradov do 7 000 domácností (25 000 obyvateľov) mikroregiónu Hornád.

Cenník inzercie (PR článkov)

Pri grafickej príprave inzerátov na spadavku je potrebné pridať 5 mm na všetky strany! Uvedené ceny platia pri dodaní hotového grafického 
návrhu. Ak ho pripravuje redakcia, účtuje 19,92 €/hod. bez DPH. Vkladané letáky do novín 0,04 € za ks.

Abovský hlásnik funguje v kombinácii s webom www.regionhornad .sk 
Ponúkame možnosť inzerovať aj na webe, a to bannerom veľkosti 180 x 150 pixelov. Umiestnenie bannera na úvodnej  stránke a jednej podstránke 
(Kam ísť) www.regionhornad.sk (návštevnosť cca 1300 unikátnych návštevníkov za 10 dní): 2 týždne - 130 €, mesiac - 200 €.  

Banner + print:
banner na www.regionhornad.sk v kombinácii s inzerciou v Abovskom hlásniku - zľava 30 % z ceny internetovej inzercie. 
Posledná strana: + 100 % z ceny inzercie

Platnosť cenníka: od 1. mája 2021
Vydavateľ nie je platiteľom DPH.
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