Szanowni Państwo,
Jeśli jesteście zainteresowani dobrym reklamowaniem Waszej działalności gospodarczej na terenie Łowicza, Ziemi Łowickiej oraz okolic Głowna i Strykowa, a także
Żychlina, nie mogliście trafić pod lepszy adres. Tygodnik Nowy Łowiczanin zapewnia Państwu dotarcie z reklamą do dziesiątków tysięcy mieszkańców tego terenu,
przy najniższym koszcie tego dotarcia. Oto nasze atuty:
 powyżej 10.000 nakładu
;
 średnia sprzedaż każdego wydania 9.000 egz. (dane za 2016 rok, weryfikowane
co do egzemplarza przez audytorów Związku Kontroli Dystrybucji Prasy)
 wydanie główne i dwie mutacje (żychlińska i głowieńska) sprawiają,
że gazeta koncentruje się wyłącznie na sprawach lokalnych, jest bliska mieszkańcom, po każdy egzemplarz sięga kilka osób
 reklama gazetowa może być, na bardzo korzystnych warunkach, wspomagana
reklamą na naszym portalu internetowym Łowiczanin.info
Według danych za 2016 r., zgromadzonych przez Google Analytics zanotowaliśmy:
- średnio 236.000 odsłon miesięcznie, 15.500 unikalnych użytkowników
miesięcznie
- średni czas wyświetlania strony przekracza 2,5 minuty,
co w praktyce oznacza, że reklama na pewno zostanie dostrzeżona.
Na kolejnych stronach znajduje się pakiet informacji o naszym zasięgu, nakładach,
możliwych formatach reklam gazetowych i banerów internetowych i podstawowych
cenach. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.
tel. kom.: 535 455 337, 500 105 696
e-mail: reklama@lowiczanin.info, ogłoszenia@lowiczanin.info

Nowy Łowiczanin jest niezależnym tygodnikiem lokalnym służący wolności wypowiedzi, demokracji i kulturze
narodowej, wielokrotnie nagradzanym w konkursach dla prasy lokalnej. Jest w 100% własnością polską.
Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin” Waligórscy s.c.
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a; tel./fax 46/ 837 46 57; redakcja@lowiczanin.info; www.lowiczanin.info

Nasz zasięg

REDAKCJA I BIURO REKLAMY
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a
tel./fax 46 837-46-57
tel. kom. 500-105-696
redakcja@lowiczanin.info
reklama@lowiczanin.info

REDAKCJA I BIURO OGŁOSZEŃ
ODDZIAŁU W GŁOWNIE
95-015 Głowno, ul. Łowicka 40
tel./fax 42 710-82-55
tel. kom. 534-013-030
wiesci@lowiczanin.info

REDAKCJA ODDZIAŁU
W ŻYCHLINIE
zychlin@lowiczanin.info
OGŁOSZENIA I REKLAMY
tel./fax 46 837-37-51
ogloszenia@lowiczanin.info
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ISTOTNE INFORMACJE






Ukazuje sie od 11 maja 1990 roku
Częstotliwość: tygodnik
Dzień wydania: czwartek
Nakład 10.000-11.000 egz.
Objętość: od 36 do 48 stron formatu A3,
w pełnym kolorze

 Kolorowy dodatek TV
 Dostępny w ponad 400 punktach sprzedaży
 Nakład kontrolowany
przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
 40 punktów przyjmowania
ogłoszeń drobnych

Po dalsze informacje prosimy dzwonić pod nr tel. 46 837-37-51
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, w soboty 8.00-14.00
www.lowiczanin.info

reklama@lowiczanin.info

ogloszenia@lowiczanin.info

redakcja@lowiczanin.info

Banery na portalu Lowiczanin.info

(cennik podstawowy)

double billboard
750x200 px - 80 zł /tydzień

BANERY
ZMIENIAJĄ SIĘ

baner prawy górny
300x250 px - 80 zł /tydzień

AUTOMATYCZNIE

CO 6-10 SEK.

baner prawy środkowy
300x250 px - 70 zł /tydzień

baner prawy duży
300x600 px - 60 zł /tydzień

baner prawy dolny
300x250 px - 50 zł /tydzień

269x224

269x224

269x224

269x224

baner mały na dole strony
269x224 px - 40 zł/tydzień

Dlaczego warto

2015

9.732

