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Mesto Sereď
Ing. Tibor Krajčovič
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď

Vážený pán Krajčovič,
dovoľujem si Vám predložiť ponuku na pokračovanie doterajšej spolupráce nášho
vydavateľstva Petit Press, a.s. a Mesta Sereď pri príprave a výrobe mesačníka Seredské novinky,
ktorý vychádza na ôsmich stranách formátu A3. Keďže evidujeme záujem podnikateľskej verejnosti
o inzerciu v mesačníku Seredské novinky, radi by sme po dohode s Mestom Sereď sprístupnili túto
službu.
Navrhujeme rozšírenie počtu strán formátu A3 z doterajších osem na dvanásť, aby sme ani
v najmenšom neobmedzili zaužívaný priestor pre redakčný obsah, pričom predaj inzercie by sme
zabezpečovali prostredníctvom manažérov obchodného oddelenia vydavateľstva Petit Press, a.s.
Samozrejme, keďže nepredpokladáme, že by sa nám podarilo zapĺňať reklamou tieto štyri strany,
vyhradené pre inzerciu, všetky voľné plochy budú tiež k dispozícii pre Mesto Sereď na umiestnenie
ďalších článkov zo života. Čo sa týka rozdelenia strán, resp. plochy na textové informácie a plochy
na reklamu, určite sa zhodneme na závere, že prioritou oboch spolupracujúcich strán je vyváženosť
a členenie. Z tohto pohľadu je náš návrh na plochy pre reklamu je nasledovný:
Titulka – 1/3 strany
2. strana – 1/3 strany
3. strana – 1/3 strany
7. strana – celá
9. strana – celá
11. strana - celá
Ako protihodnotu ponúkame zníženie ceny za prípravu a výrobu Seredských novín
z doterajšej sumy 1 320 € (1 100 € + dph) na 960 € (800 € + dph) za jedno vydanie, čo by v rámci
celého kalendárneho roka odľahčilo rozpočet Mesta Sereď o sumu viac ako 3000 €, čo je určite
zaujímavá položka. Tiež sme ochotní v záujme zlepšenia distribúcie Seredských noviniek
presmerovať ich roznášanie zo Slovenskej pošty na doručovateľov, ktorých má k dispozícii Mesto
Sereď. Teraz platíme Slovenskej pošte 0,0128 € / ks čo je v prepočte na celý náklad suma 76,80 €.
Verím, že našu ponuku na pokračovanie obojstranne prospešnej spolupráce zvážite, aby sme
mohli občanom Serede prinášať aj naďalej pútavé a aktuálne spravodajstvo, obohatené už aj
o komerčné informácie.
S úctou
Ing. Štefan Korman,
obchodný riaditeľ siete regionálnych novín
V Nitre, 18. marca 2013

