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TARIFE LA MICA PUBLICITATE

La tarifele de mai jos TVA  este inclus în preţ

TARIFE DE BAZĂ                                             RON/cuvânt
Felul                                                                                          Literă               Chenar +
anunţului                                                                                 curentă           literă distinctă
       Cumpărări medicamente, anunţuri umanitare           		        0,40		             0,70        RON
·	Cerere de loc de muncă		 
_____________________________________________________________________________________________________   
·	Pierderi acte şi diverse			                   	              	       0,80	                             1,00        RON
____________________________________________________________________________________________________
·	Matrimoniale, botezuri, nou născuţi,
întâlniri, felicitări, înştiinţare, mesaje		    
·	Mulţumiri, comemorări			    
·	Decese, condoleanţe			                   	             	     
·	Meditaţii, îngrijire copii şi vârstnici	   	    		      1,20		             1,50        RON
·	Schimburi				    
·	Închirieri (solicitări persoane fizice)		     		
·	Vânzări-cumpărări (altele, decât cele de jos)

·	Închirieri (oferte) 			                   	 	       1,50		             1,80        RON
___________________________________________________________________________________________________
·	Închirieri (solicitări pentru sedii firmă)			
·	Vânzări (imobile, auto, aur-argint, TV, video,                                                    
        valută, calculatoare, copiatoare, utilaje, antichităţi)           		                       2,50	            	             3,00        RON
       Închirieri (oferte ptr. sedii firme)
      Colecţionări, hobiuri			     	   	                       
      Ofertă de serviciu			     	    		
____________________________________________________________________________________________________
       Mică publicitate a firmelor, agentiilor	     	  		        3,00		             4,00       RON	      
     						    	
Reduceri de tarife:
        TRADUCEREA TEXTULUI ÎN LIMBA MAGHIARĂ     - GRATUITĂ
        Minimum 3 apariţii la acelaşi text                                         -   5%
        Minimum 5 apariţii la acelaşi text                                         - 10%
        Minimum 10 apariţii la acelaşi text                                       - 15%

Sporuri de tarife: 
·	Anunţ cu fotografie: fotografie 2,5 x 3 cm		        + 20 RON
                                         fotografie 5 x 6 cm		        + 40 RON
·	Pretenţii speciale, pictograme, litere deosebite                       +  50%
      Alcool şi ţigări                                                                        + 100%

-	Prescurtările se taxează cuvinte întregi.
-	Anunțurile achitate pentru variata tipărită a ziarului sunt publicate și în varianta digitală accesibilă pe internet.
-	Anunțurile comandate pe pagina de web a ziarului vor fi taxate și facutare tot conform tarifelor de mai sus.

