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REKLAMA W CZASOPIŚMIE „CHRZEŚCIJANIN”
Czasopismo ukazuje się w nakładzie ok. 1600 egzemplarzy, a zdecydowana większość z nich czytana
jest przez całe rodziny i przekazywana wśród przyjaciół.
Jesteśmy obecni we wszystkich zborach Kościoła Zielonoświątkowego w całym kraju oraz innych
wspólnotach i księgarniach. Czasopismo dostępne jest również w formie wydania elektronicznego
(e-wydanie). Czasopismo ukazuje się w pełnym kolorze na papierze kredowym w formacie 200x260
mm. „Chrześcijanina” charakteryzuje dynamiczny rozwój jakościowy i ilościowy.
Od 2014 roku „Chrześcijanin” ukazuje się kwartalnie w następujących miesiącach:
marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.
Zapraszamy do współpracy!

MODUŁY REKLAMOWE

cała strona

1/2 strony

format: 200 x 260 mm + spad 5 mm
format: 200 x 127 mm + spad 5 mm
		210 x 270 mm (brutto)
		210 x 137 mm (brutto)

2/3 strony

1/3 strony

format: 200 x 172 mm + spad 5 mm
format: 200 x 86 mm + spad 5 mm
		210 x 182 mm (brutto)
		210 x 96 mm (brutto)
Tekst i ważne elementy graficzne muszą być umieszczone 10 mm od linii cięcia.
Nie zamieszczamy reklam w formatach odbiegających od powyższych modułów.

CENY REKLAM
cała strona - 1000 zł
2/3 strony - 700 zł
1/2 strony - 500 zł
1/3 strony - 350 zł
Podane ceny są cenami netto.
Reklamy specjalne - okładka II, III i IV
Cała strona - 2000 zł
1/2 strony - 1000 zł
Powierzchnia ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.
Teksty sponsorowane, recenzje, sprawozdania z wydarzeń itp są traktowane jak reklama, według powyższego cennika. Oferuje możliwość zamieszczania płyt CD lub DVD - warunki finansowe do uzgodnienia. Nie mamy możliwości zamieszczania w „Chrześcijaninie” ulotek i folderów reklamowych.

Zniżki

Stałym reklamodawcą udzielamy atrakcyjnych rabatów. Zapraszamy do kontaktu.

JAK PRZYGOTOWAĆ REKLAMY
Rozdzielczość projektu: 300 dpi.
Teksty w dokumentach wektorowych proszę zamieniać na KRZYWE.
Formaty plików: pdf, tif, eps wektorowy, eps bitmapowy, względnie jpg.
Przestrzeń kolorystyczna: CMYK.
Oferujemy również odpłatne przygotowanie reklamy na podstawie dostarczonych materiałów.
Cena do uzgodnienia.
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam niezgodnych z wartościami i profilem
„Chrześcijanina”, a także reklam rażąco odbiegających od estetyki pisma.
Opublikowany format reklamy może ulec zmianie w granicach 5%.

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ
W celu rezerwacji powierzchni reklamowej, prosimy o kontakt mailowy: reklama@chn.kz.pl

www.chn.kz.pl

Linda Mrotek
reklama@chn.kz.pl
tel. 600-451-618

Warunkiem opublikowania reklamy jest uregulowanie należności na dwa tygodnie przed ukazaniem
się pisma.

