
Cykl wydawniczy:
Nakład:

Objętość:
Cena egzemplarza:

Dwumiesięcznik
12 000 egzempl.
84 strony
9,90 zł.

Informacje i wymagania techniczne dla 
przysyłanych materiałów reklamowych.
Typ druku: 

Preferowane formaty:
PDF. - w palecie kolorów CMYK, wprowadzone spady po 5 mm 
od krawędzi obszaru mediów z zamienionymi czcionkami na 
krzywe, złożone elementy zrasteryzowane w rozdzielczości 
300 dpi.
EPS. - w palecie kolorów CMYK, wprowadzone spady po 5 mm 
od krawędzi obszaru mediów z zamienionymi czcionkami na 
krzywe, złożone elementy zrasteryzowane w rozdzielczości 
300 dpi.
TIF. - w palecie kolorów CMYK, wprowadzone spady po 5 mm 
od krawędzi obszaru mediów w rozdzielczości 300 dpi.
Ai. - w palecie kolorów CMYK, wprowadzone spady po 5 mm 
od krawędzi obszaru mediów z zamienionymi czcionkami na 
krzywe, złożone elementy zrasteryzowane w rozdzielczości 
300 dpi, wszystkie znjadujące się elementy powinny być 
osadzone w dokumencie. 
CDR. - w palecie kolorów CMYK, wprowadzone spady po 5 mm 
od krawędzi obszaru mediów z zamienionymi czcionkami na 
krzywe, złożone elementy zrasteryzowane w rozdzielczości 
300 dpi. 

1/1 strony 700 zł
1/2 strony 450 zł
1/3 strony 350 zł
1/4 strony 250 zł
moduł reklamowy 100 zł

Ceny za opracowanie
graficzne reklam

Opłata za przeniesienie praw autorskich 
projektu opracowanego przez wydawnictwo 
Tarior-Media Sp. z o.o. na rzecz zlecającego 
wynosi 100% kwoty za przygotowanie projektu.
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Paleta kolorów CMYK:
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Format strony 210 x 285 mm
(obszar mediów)

Przykładowe wymiary reklam.
Obszar na spad (5 mm) jest dodany tylko przy
krawędziach strony.

Granica bezpiecznych objektów
5 mm od krawędzi strony

Spad: 5 mm
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Marginesy tekstu i ważnych elementów 

obszaru mediów 5mm.
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Nośnik:
Materiały prosimy dołączyć za pomocą poczty 
elektronicznej lub za pomocą serwera, a także 
na płycie CD/DVD przesyłając na adres 
widoczny w kontakcie

Rozmieszczenie reklamy na stronie



Ceny reklam

Tarior-Media Sp. z. o. o.
Adres redakcji:
ul. Urocza 31
71-496 Szczecin

Tel. 727 644 093
e-mail: redakcja@driver-magazyn.pl 

e-mail: redakcja@driver-magazyn.pl 

Reklama 
Borys Wawruszczak

Bank Zachodni WBK 1
Oddział w Lubsku

Nr rachunku: 
22 1090 1564 0000 0001 1023 0090

Cennik reklam:

2/1 strony (rozkładówka) 5 000 zł
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Format: Cena:

1/1 strony
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5 000 zł
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okładka II
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7 500 złokładka IV
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Ceny podane w tabelce są cenami netto

Numer
pisma

Cykl wydawniczy
Termin przyjmowania

reklam do 
części redakcyjnej

Termin przyjmowania 
reklam do części

 „Showroom- giełda”

Termin ukazania 
się czasopisma 

w sprzedaży

24/2014         2.12.14                8.12.14            19.12.14
25/2015         3.02.15                9.02.15            20.02.15
26/2015         9.04.15              13.04.15           23.04.15
27/2015       10.06.15              15.06.15           26.06.15
28/2015         7.08.15               12.08.15           26.08.15
29/2015         6.10.15                 9.10.15           22.10.15


