
S V A D B A  o d  A  p o  Z

Publikáciu SVADBA od A po Z vydáva naša firma REOS v spolupráci s matrikami. Je
určená všetkým budúcim mladomanželom a slúži im na uľahčenie príprav samotného
sobáša. Dostanú ju zadarmo pri prvej návšteve matriky. Návšteva matriky je pre snúbencov
prvým krokom, ktorý musia spraviť, aby mohli začať s prípravami samotnej svadby.

Publikácia je formátu A5 a je rozdelená na 2 časti:
Prvá časť je zameraná na základné informácie ohľadom prípravy svadby (postup pred
uzavretím manželstva, praktické rady, svadobné mottá, vinše a príhovory, kedy je najlepší
čas na rezervovanie miestnosti, objednania fotografa, svadobných šiat, torty, atď.)
Druhá časť obsahuje ponuku jednotlivých firiem, ktoré im zabezpečia všetko potrebné, 
aby bol ich najkrajší deň v živote presne podľa ich predstáv.

Cenník inzercie (bez DPH)

1 vydanie (1 rok) 2 vydania (na 2 roky)

1/2 stĺpec (plnofarebný/čb) 3.000,- 5.000,-
(logo/obrázok s adresou a textom)
(šxv 4,2 cm x 9,5 cm)

2 x 1/2 stĺpec (plnofarebný/čb) 4.500,- 8.000,-
(logo/obrázok s adresou a textom)
(šxv 8,9 cm x 9,5 cm)

Polstrana (plnofarebná) 5.900,- 10.500,-
Celá strana (plnofarebná) 10.000,- 18.000,-
2., 3., 4 strana obálky 14.000,- 22.000,-

Ceny inzercie sú vrátane grafického návrhu a vyhotovenia podkladov pre tlač. Ceny sú
uvedené bez 19% DPH.  
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom, aby sme dohodli
podmienky dodania podkladov.

Pri objednaní inzercie v publikácii bude Vaša firma uvedená aj na internetovej stránke
www.svadba-slovensko.sk, ktorá slúži ako doplnok k publikácii SVADBA od A po Z a
má celoslovenskú pôsobnosť.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a tešíme sa  na ďalšiu spoluprácu.

Cenník inzercie (ceny sú v EUR bez DPH)
    
    1 vydanie (1 rok)          2 vydania (na 2 roky) 
 
 1/2 stĺpec (plnofarebný/čb)                      100,-                                 165,-
   (logo/obrázok s adresou a textom)
   (šxv 4,2 cm x 9,5 cm)
 
 2 x 1/2 stĺpec  (plnofarebný/čb)              150,-                                 265,-
   (logo/obrázok s adresou a textom)
   (šxv 8,9 cm x 9,5 cm)
 Polstrana    (plnofarebná)                         195,-                                 350,-
 Celá strana (plnofarebná)                         332,-                                 598,-
 2., 3., 4 strana obálky                              465,-                                 730,-


