Cenník inzercie RH pre rok 2022
ZÁKLADNÉ CENY BEZ ZLIAV: (možné zľavy až do výšky 50%)
Celá strana (1/1): 600 EUR
Pol strany (1/2): 300 EUR
Štvrtina strany (1/4): 150 EUR
Osmina strany (1/8): 75 EUR
inzerát „mini“ (4,8x4,8cm): 15 EUR

AKCIA*: inzerát Klasik1 (-20%|10,0x6,0cm): 41 30 EUR
AKCIA*: inzerát Klasik2 (-25%|15,2x9,0cm): 94 70 EUR
AKCIA*: inzerát Praktik1 (-30%|10,0x13,0cm): 89 60 EUR
AKCIA*: inzerát Praktik2 (-30%|15,2x13,0cm): 135 95 EUR
AKCIA*: (1/3) Tretina strany (-35%|25,6x11,5cm): 200 130 EUR
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Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH (20%) | * - akciové ceny označené „AKCIA“ platia počas celého roka 2020
Možnosť dohodnutia špecifického rozmeru podľa priania zákazníka. Je však potrebné rešpektovať šírku našich
stĺpcov: 1 – 48 mm, 2 – 100 mm, 3 – 152 mm, 4 – 204 mm, 5 – 256 mm. Výšku reklamy je možné ľubovoľne
prispôsobiť podľa želania (max. 34,5cm). Tento cenník inzercie platí pre vydania RH od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Základná cena za cm2 plošnej inzercie: 0,685 EUR. Inzercia v RH je plnofarebná (režim CMYK).
Základná cena riadkovej inzercie: 0,30 EUR/slovo.
Súkromná (občianska) RIADKOVÁ inzercia, ako aj inzercia ponuky práce je zverejnená BEZPLATNE. Možno ju podať:
1. na Kupóne bezplatnej inzercie (v každom čísle RH), 2. SMS správou na číslo 0918 344 358, 3. e-mailom na adresu
redakcia@rkhlas.sk, 4. vypísaním textu na www.rkhlas.sk do políčka „Pridaj inzerát“ pod hlavičkou stránky.
Pre politickú reklamu nie je možné poskytnúť žiadne zľavy.
Zľavy: podľa dohody až do výšky 50% v závislosti od počtu opakovania a celkovej sumy inzercie.
Zľavu 30% majú subjekty so sídlom prevádzky v Ružomberku – ktoré zamestnávajú osobu ZŤP. Táto zľava neplatí
pre organizácie, zriadené mestom, obcou a ministerstvom financií. Pre politickú reklamu neplatia žiadne zľavy.
Jednotkové zľavy: 3-4 opakovania = 10% zľava, 5-6 opakovaní = 20% zľava, 7 a viac opakovaní = 30% zľava.
Zľava 10% z ceny plošnej inzercie v prípade, že si inzerent dodá kompletný grafický podklad reklamy v povolených
formátoch. Zľavu do výšky 50% môže stanoviť aj šéfredaktor novín.
Prirážky: za uverejnenie na 1. strane (maximálny rozmer 1/8 strany) = +300%; za uverejnenie na redakčnej strane =
+50%; za uverejnenie na poslednej strane = +75%.
Povolené formáty na dodanie inzerátov: JPG, TIFF, EPS, PDF. Rozlíšenie 300 DPI, farebnosť CMYK.
Termín dodania podkladov a objednávky: najneskôr v pondelok v týždni vydania novín.
V mimoriadnych prípadoch môže cenu inzercie stanoviť riaditeľ KD AH, a.s. ako vydavateľ novín.
Platba za inzerciu: vopred – 1) prevodom na účet KD AH (SK81 5600 0000 0083 0461 9001); 2) v hotovosti v pokladni
KD AH (Bernolákova 1, Ružomberok), alebo v Informačnom centre Ružomberok; 3) faktúrou.

