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Излегува од понеделник до сабота

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ

• Во рамки на резервација на реклама неопходно е потпишување на договор,
а резервацијата е валидна исклучиво ако е направена со писмена нарачка или со нарачка на е-маил.
• Рокот за плаќање е регулиран со договор.
• Рокот за откажување на рекламата е еден ден пред објавата, а најдоцна до 13 часот.
За неблаговремено откажување се наплаќа 30% од вредноста на рекламата.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМА:
• Рекламите се доставуваат во формат на слика (tiﬀ, jpg, eps, pdf) (300 dpi резолуција),
во сите формати фонтовите мора да се конвертирани во криви.
• Рекламите во боја (CMYK) и текстот мора да биде во една боја.
• Резервации потребно е да се достават два дена пред објавувањето,
а краен рок за достава на решението (рекламата) е еден ден пред објавувањето најдоцна до 13 часот.

РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЦЕНОВНИК
колор
Лого лево или десно од глава 92.000 денари (месечно)
135 ден.
1см2 насловна
31.500 ден.
1/1 страна
25.000 ден.
½ страна портрет
18.000 ден.
½ страна
11.100 ден.
¼ страна
12.900 ден.
2/5
40 ден.
1 см2 внатрешна страна
- во цените не е пресметан ДДВ 18%

Црно-бела

22.500 ден.
18.000 ден.
12.500 ден.
8.500 ден.
10.300 ден.
30 ден.

Димензии на весникот
315 х 420 мм
283х374 мм - печатена форма
1 колона – 54 мм
1/1 - 283x374 мм
1/2 - 283x187 мм
1/2 - 170 х 270 (портрет)
1/4 - 141x 187 мм
2/5 - 110x374 мм

ЦЕНИ ЗА ИНСЕРТИРАЊЕ НА ФЛАЕРИ (ЛЕТОЦИ)
Цела Македонија
18.500 ден.
Скопје
11.000 ден

- во цените не е пресметан ДДВ 18%
Специјални попусти за секојдневно рекламирање во период од еден месец
14.800 ден.
110х50 мм (црно-бела)
25.000 ден.
110х100 мм (црно-бела)
20.000 ден.
110х50 мм (колор)
30.000 ден.
110х100 мм (колор)
- во цените не е пресметан ДДВ 18%
ПОПУСТИ за закупени реклами со димензија ¼ и поголеми од ¼

1/1 страна

½ страна
портрет

½ страна

¼
страна

- попуст
во цените не е пресметан ДДВ 18% Број на објави
15%
20%
25%
30%
35%
- во цените не е пресметан ДДВ 18%

Минимум 5 објави
6-19
20-35
36-50
Над 50

1 колона

2/5
страна

ОГЛАСУВАЊЕ НА БАНЕРИ WEB СТРАНИЦА - www.nezavisen.mk

ЦЕНИ

1

Позиција и димензија
1 (728х90)
2 (300х600)
3 (300х250)
4 (728х90)
5 (100 %)
Take over - банер 100%

2

Наслов на вест

Неделен закуп
фиксни банери
15.500 ден.
15.500 ден.
12.000 ден.
12.500 ден.
40.000 ден.

4

Закуп по (CPM –1000 импресии)
150 ден.
150 ден.
100 ден.
120 ден.
1.000 ден.
1.500 ден.
Минимален закуп-10.000 импресии

Максимална тежина на банер: 50 KB

5

3

3

3

5

Напомена:
· Цената не вклучува изработка на банер
· Банерите се појавуваат на насловна и внатрешна страна
од веб страницата
· Наведените цени се без вклучен ДДВ 18%
ПР текст – 2.500 денари
Напомена: ПР текстот се прикажува само на насловната страна

3

МОБИЛНО ОГЛАСУВАЊЕ НА БАНЕРИ - www.nezavisen.mk

nezavisen.mk

nezavisen.mk
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1

close

М2 320х100
(топ банер)

М1 320х480

МОБИЛНО ОГЛАСУВАЊЕ
Позиција и димензија
М1 320х480
М2 320х100 (топ банер)
М3 320х250
М4 320х100

Закуп по (CPM – 1000 импресии)
500 ден.
250 ден.
200 ден.
150 ден.

Напомена:
· Цената не вклучува изработка на банер
· Банерите се прикажуваат само на мобилната верзија на nezavisen.mk
· Наведените цени се без вклучен ДДВ 18%
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М4 320х100
М3 320х250

