


Szanowni Państwo, 
„Życie Rawicza”, to tygodnik o ugruntowanej pozycji na lokalnym 
rynku wydawniczym. Ukazuje się od 14 lat, obecnie w nakładzie 6.400 
egzemplarzy, na terenie pięciu gmin powiatu: Bojanowo, Jutrosin, 
Miejska Górka, Pakosław i Rawicz. Na łamach „Życia Rawicza” 
podejmujemy tematykę ważną dla lokalnej społeczności - od polityki, 
gospodarki, prawa, służby zdrowia, rolnictwa po kulturę i sport. 

Nasza działalność wydawnicza, to nie tylko gazeta. 
Nakładem „Życia Rawicza” ukazują się bezpłatne dodatki 
branżowe - medyczny i budowlany, co roku wydajemy także kalendarz. 
 

Jesteśmy inicjatorami, bądź włączamy się w organizację akcji 
społecznych, charytatywnych oraz imprez kulturalnych.   

Mam przyjemność zaprezentować Państwu kompleksową ofertę 
reklamy w „Życiu Rawicza”, a także w pozostałych tygodnikach 
wydawanych przez Południową Oficynę Wydawniczą: 
„Gazecie Jarocińskiej”, „Życiu Gostynia”, „Życiu Pleszewa” 
oraz „Gazecie Krotoszyńskiej” o łącznym nakładzie około 35 tysięcy 
egzemplarzy. Pięć gazet, to co tydzień ponad 300 tysięcy potencjalnych 
Czytelników. Ważnym elementem naszej działalności są także portale 
internetowe, które co miesiąc odnotowują ponad pół miliona odwiedzin.  

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do 
współpracy reklamowej. Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na 
całoroczną publikację swoich ogłoszeń, oferujemy korzystne rabaty.

Z poważaniem
Anna Gauza

Redaktor Naczelny 
„Życia Rawicza”
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Cennik ogłoszeń kolorowych w modułach ważny od 1 stycznia 2011 r. Do ceny ogłoszenia należy doliczyć 23% VAT.

OFERTA REKLAMOWA      ŻYCIE RAWICZA

Reklama przy winiecie 150 zł
Reklama na stronie redakcyjnej (str. 2 i 3) +50%
Reklama na stronie redakcyjnej +35%
Reklama na ostatniej stronie +60%

DOPŁATY ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Poł strony tekstu sponsorowanego 
kosztuje 700zł, cała strona 1400zł. 
Ogłoszenie drobne 7zł do 10 słów, za każde 
następne słowo 50gr. Proponujemy również 
zamieszczenie ogłoszeń w pięciu 
naszych gazetach za jedyne 25zł.

FORMA PŁATNOŚCI

Gotówką lub przelewem 7 dni od daty otrzymania faktury.

TERMIN PRZYJMOWANIA REKLAM

Zlecenia na zamieszczenie ogłoszenia przyjmujemy 
do piątku poprzedzającego tydzień emisji.

INFORMACJE TECHNICZNE

Ogłoszenia gotowe można dostarczyć do redakcji drogą 
elektroniczną (e-mail, ftp) lub na innych nośnikach.
Ważne parametry:
- format: PDF, CDR/AI*, PSD, EPS, PS, TIFF, JPG
- 300dpi / CMYK / dokument bez zarządzania kolorem

* - przy zapisie w formacie CDR/AI prosimy przekształcić czcionki w krzywe
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OFERTA REKLAMOWA      5 TYGODNIKÓW
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MOŻLIWOŚć DOWOLNEGO ZESTAWIENIA TYGODNIKÓW.
PrzygoTowAnie inDywiDuAlnej wyCeny weDług PoTrzeb klienTA.



redakcja i biuro ogłoszeń
ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 rawicz
      65 546 52 52
      redakcja@zycie-rawicza.pl

Anna Danek
specjalista ds. reklamy

600 210 433

a.danek@zycie-rawicza.pl

Skontaktuj się 
z nami:

Małgorzata Nowacka
specjalista ds. reklamy

516 131 104

m.nowacka@zycie-rawicza.pl


