
Objednávkový formulár mediálneho priestoru v DNV platný od 1. 9. 2019

Objednávateľ/názov firmy:

Fakturačná adresa:        Poštová adresa:*

IČO:    DIČ:    DPH:     Č. účtu:

Kontaktná osoba:      Tel. kontakt:    Mail:
* vypíšte iba v prípade, že sa nezhoduje s fakturačnou adresou

Redakcia Devex
Obecné noviny – mesačník Mestskej časti  
Bratislava-Devínska Nová Ves. 
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, 
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, IČO: 6030392
DIČ: 2020919109. Redakcia: Istrijská 49, 841 07 Brati-
slava, telefón: 0940 6050 285, mail: inzercia@mudnv.sk. 
Príjem inzercie: inzercia@mudnv.sk. Elektronickú verziu 
miestnych novín nájdete na www.devinskanovaves.sk 
Zodpovedná šéredaktorka: Ing. Monika Debnárová. 
Tlač: DOLIS GOEN, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04  
Bratislava. Distribúcia do domácností: Slovenská 
pošta, a.s., Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava,  
prostredníctvom pobočky Pavla Horova 6148/16,  
840 09 Bratislava IV. 

Príplatky:
n inzercia na zadnej strane + 100 %;
n návrh a spracovanie inzercie + 10 % z ceny 

inzerátu, minimálne 10 €.
Samostatné prílohy:
n politická inzercia + 100%;
n politická inzercia s požiadavkou 
 konkrétneho umiestnenia + 150 %.
Zľavy za viacnásobné uverejnenie:
n 3 až 5 príspevkov -15 % z ceny;
n 6 a viac (celoročná) - 30 % z ceny.
Parametre inzerátu:
PDF alebo JPG verzia, rozlíšenie 300 dpi,  
farby v CMYK

Moduly plošnej inzercie (šírka x výška)
celá strana do sadzobného rámca (190 x 277), na orez (210 x 297) mm 450 € 
½ strany šírka do sadzobného rámca (190 x 136), na orez (210 x 136) mm  230 €
1/2 strany výška do sadzobného rámca (93 x 277), na orez (103 x 297) mm   230 €
1/3 strany šírka do sadzobného rámca (190 x 89), na orez (297 x 99) mm   150 €
1/3 strany výška do sadzobného rámca (60  x 277), na orez (70 x 297) mm 150 €
1/4 strany klasik do sadzobného rámca (93 x 136), na orez (98 x 146) mm  115 €
1/4 strany výška do sadzobného rámca (44 x 277), na orez (54 x 297) mm  115 €
1/4 strany šírka do sadzobného rámca (190 x 68), na orez (210 x 68) mm  115 €
1/8 strany výška do sadzobného rámca (44 x 136), na orez (54 x 146) mm 60 €
1/8 strany šírka do sadzobného rámca (93 x 68), na orez (98 x 78) mm  60 €
1/16 strany do sadzobného rámca (44 x 68), na orez (49 x 78) mm  30 €

Objednávka plošnej inzercie v jednotlivých vydaniach
n január n február  n marec  n apríl
n máj  n jún  n júl/august
n september  n október n november  n december


