JENA, Jesenické nakladatelství
Hlavní třída 3, 787 01 Šumperk, tel.: 583 211 432, mobil: 602 769 7078
e-mail: jena.sumperk@cbox.cz, www.jenasumperk.cz

Vážení obchodní přátelé
Chcete zvýšit zisk a přitáhnout nové zákazníky? Naše Jesenické nakladatelství k
Vám přichází s výhodnou reklamní nabídkou s
širokým a dlouhodobým účinkem. V současné
době připravujeme digitálně zpracované vydání univerzální turistické mapy Jeseníků.
Tato mapa znázorňuje oblast Hrubého Jeseníku, Králického Sněžníku, Rychlebských hor,
Zlatohorské vrchoviny, Nízkého Jeseníku, atd.,
v měřítku 1:50 000.
Na mapě jsou vyznačena všechna hlavní zařízení cestovního ruchu, hotely, restaurace,
turistické značené cesty, lyžařské a cyklistické trasy, vlastivědné zajímavosti a podobně,
včetně nejnovějších aktivit.
Ve srovnání s inzercí v novinách a časopisech,
kde čtenář shlédne inzerát jen několikrát,
bude naše mapa trvale a dlouhodobě sloužit občanům, podnikatelům, našim a zahraničním návštěvníkům,
navíc budou informováni o službách, které jim tento region nabízí. Mapa se nebude prodávat pouze v oblasti
severní Moravy, ale prostřednictvím našich distributorů a smluvních prodejců bude v prodeji na území celé
České republiky.
Reklamu Vaší firmy si můžete zadat různým způsobem:
a) Zvýraznění zařízení žlutým podkladem v mapové části. Cena služby je 890,- Kč.
b) Řádková reklama - 2 řádky, cena 1 700,Pro ilustraci uvádíme příklad: NÁZEV HOTELU, tel.: ........, www ..........., počet lůžek
c) Klasický reklamní inzerát na rubové straně mapy. Cenu reklamní plochy určuje přehled na zadní straně
tohoto letáku. Cena stejné plochy na obálce je vyšší o 10%. Inzerát bude vyhotoven barevně dle přání
zákazníka podle podkladů jím dodaných. Příplatek za barevnou fotografii je 950,- Kč.
d) Logo v mapě dodané na disketě, CD či e-mailem 1 270,- Kč.
e) Logo v mapě, které bude nutno obkreslit, dotvořit 1 700,- Kč.
Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Sazba DPH pro firemní inzerci je 21 %.
• Kompletní nebo předběžný návrh reklamy dodá zákazník.
• Zajistíme vysázení textů a grafickou úpravu podle přání zákazníka.
• Při vytištění barevné fotografie účtujeme příplatek ve výši 950,- Kč.
• Vztahy mezi zákazníkem a nakladatelem stanoví smlouva.
• Inzerent obdrží po vytištění mapy zdarma (počet dle ceníku), další mapy si může koupit
v ceně o 5 % nižší oproti ceně pro prodejce; prodejcům poskytujeme rabat ve výši 30 %,
množstevní ceny poskytujeme při odběru nad 100 ks 3 %, nad 200 ks 5 %.
• Uzávěrka objednávek reklamní inzerce je stanovena na ..........................
• Pokud máte zájem, můžete se obrátit na adresu:

JENA, Hlavní třída 3, 787 01 Šumperk, tel.: 583 211 432, mobil: 602 769 707
nebo KART, Hlavní třída 3, 787 01 Šumperk, tel.: 583 212 455
e-mail: jena.sumperk@cbox.cz, www.jenasumperk.cz

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI
REKLAMNÍ AGENTURA JENA VÁS VARUJE, REKLAMA ZPŮSOBUJE PŘÍLIV ZÁKAZNÍKŮ!
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Cena za větší rozměr reklamy, než je uvedeno v příkladech, je určena součtem cen menších inzerátů.
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