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корпус предварительного испарения, тепловое хозяйство

Cахар и свекла

1/2021

САХАР и CВEКЛА

Cennik nr 14 z 01.10.2020
Format gazety

генотип, выход сахара, определяющие качество несахара, потребление воды, коэффициент транспирации,
скорость роста

Выпарная установка
Теплообмен
Мойка свеклы

Podstawa – 210 mm, wysokość – 297 mm

Format strony
Szerokość – 186 mm, wysokość 272 mm, 3 szpalty o szerokości 59 mm, odległość między szpaltami – 5 mm
		
Cena podstawowa (bez VAT) za 1 mm bieżący, kolory w skali Europejskiej
Formaty ogłoszeń
Cena podstawowa (bez VAT) za 1 mm bieżący 9,90 złotych, brak dodatków za kolory
i ceny podstawowe
Do cen ogłoszeń zostanie doliczony podatek VAT 23 %
Format ogłoszenia w mm (szer x wys)		4-kolorowe
1/1 (1088 mm – 186 x 272, 210 x 297 + 3 mm na spad)
9 020,00 zł
2/3 (728 mm – 186 x 182, 210 x 194 + 3 mm na spad) poziom
6 870,00 zł
1/2 (544 mm – 186 x 136, 210 x 148 + 3 mm na spad) poziom
5 155,00 zł
1/2 (544 mm – 90,5 x 272, 103 x 297 + 3 mm na spad) pion
5 155,00 zł
Junior (470 mm, 122 x 193) 				
4 490,00 zł
Junior (364 mm, 106 x 153)				
3 640,00 zł
1/1 Panorama (2176 mm – 420 mm x 297 mm + 3 mm na spad
18 040,00 zł
1/2 Panorama (1088 mm – 420 mm x 148 mm + 3 mm na spad
9 020,00 zł
1/3 Panorama (728 mm – 420 mm x 103 mm + 3 mm na spad
6 870,00 zł
1/3 (364 mm – 59 x 272, 71 x 297 + 3 mm na spad) pion
3 610,00 zł
1/3 (364 mm – 186 x 91, 210 x 103 + 3 mm na spad) poziom
3 610,00 zł
1/4 (272 mm – 43 x 272, 55 x 297 + 3 mm na spad) pion
2 710,00 zł
1/4 (272 mm – 186 x 68, 210 x 80 + 3 mm na spad) poziom
2 710,00 zł
1/4 (266 mm – 90,5 x 136, 103 x 148 + 3 mm na spad) pion
2 710,00 zł
1/8 (136 mm, 43 x 136) pion				
1 520,00 zł
Strona tytułowa
Szer. 210 mm x 210 mm wys. plus po 3 mm z każdej strony na spad, 4-kolory (CMYK)
13 580,00 zł
1, 2, 3 i 4 strona okładki

Szer. 210 mm x 297 mm wys. plus po 3 mm z każdej strony na spad, 4-kolory (CMYK)

Miejsce zamieszczenia
ogłoszenia
Ogłoszenie w tekście

Dodatki liczone w % od ceny podstawowej
przy określonym artykule		 dodatek 25 %
z 3 stron otoczone tekstem, Minimalna wielkość ogłoszenia w tekście 30 mm.		 dodatek 100,– %
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Хранение свеклы
Выход сахара
Потребление воды

31.03.2021
20:41:12
09.03.20
14:11

10 780,00 zł
Warunki płatności
Numer konta

Ogłoszenie niewymiarowe w %, od ceny podstawowej		 dodatek 10 %
Dowody
Wkładki
Cena za 1000 egzemplarzy o wadze jednostkowej do 20 g 2060 zł, każde następne 5 g 270,– zł,
maksymalna waga wkładki 35 g, nie może przekroczyć formatu 19 x 29 cm. Dla wkładek opłata za transport
będzie liczona oddzielnie. Adres wysyłkowy dla wkładek: Drukarnia Beyga, Glinno 126, 64-300 Nowy Tomyśl Reklamy kolorowe wykonywane przez agencje
(Polska), Hasło "Sahar i svekla". Do cen wkładek zostanie doliczony podatek VAT.
Termin wydania
30. 03. 21
15. 10. 21
Zakończenie
przyjmowania ogłoszeń
15. 03. 21
15. 09. 21
Materiały do druku ogłoszeń winny być dostarczone do wydawnictwa na 2 tygodnie przed ukazaniem się Nakład
numeru.
Marketing i Ogłoszenia: Maria Gothan · Tel.: 95-758 83 90 · Tel. kom: 608 029 526 · email: burak@bartens.com · Tel./Fax: +49 33764 62668
Wydawnictwo Bartens Sp. z o. o. · ul. Sienkiewicza 11 · 69-100 Słubice · NIP: PL5291004091

Na podstawie faktury w ciągu 14 dni
od daty wystawienia.
Santander Bank, O/Słubice 17 1090
1115 0000 0000 1101 9937
1 kompletny egzemplarz dołączony
do faktury VAT
Pliki .pdf min. 300 dpi (MS Windows),
wymagana jest odbitka próbna
(proof, cromalina). W przypadku
braku proofa, wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za odwzorowanie kolorów w druku.
3 000 egzemplarzy

