Spravodajca
UNIVERZIT Y MATE JA BELA V BANSKE J BYSTRICI

O Spravodajcovi:

CENNÍK INZERCIE

Univerzitný časopis Spravodajca je určený pre všetkých zamestnancov a študentov UMB, ako aj pre partnerské
inštitúcie. Spravodajca slúži ako informačný kanál pre celú akademickú a študentskú obec. Čitatelia sa v ňom
dozvedia informácie o uskutočnených aktivitách jednotlivcov a univerzitných pracovísk. Zaraďujeme doň
rozhovory so zaujímavými pedagógmi, absolventmi a študentmi univerzity.

Obsah:
•
•
•
•
•

Informácie o pedagogických aktivitách fakúlt
a ostatných pracovísk
Novinky v dianí na UMB
Rozhovory s absolventmi UMB, informácie
o prednáškach absolventov na pôde UMB
Študentský život
Športové aktivity

A4

A5
350 € + DPH

350 € + DPH

200 € + DPH

(18,6 cm x 26,4 cm)

(21 cm x 29,7 cm)
+ 5 mm spadávka
na každú stranu

(18,8 cm x 13,5 cm)

Vydavateľské údaje:
Náklad: 500 ks
Periodicita: štvrťročník, 4 x do roka
Formát: A4
Počet strán: cca 50
Verzia: tlačená a elektronická na www.umb.sk
Vydavateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Distribúcia:
Rektorát UMB, Národná 12
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,
Kuzmányho 1
Ekonomická fakulta, Tajovského 10
Fakulta prírodných vied, Tajovského 40
Filozo ická fakulta, Tajovského 40
Pedagogická fakulta, Ružová 13
Právnická fakulta, Komenského 20
Univerzitná knižnica, Tajovského 40
Študentské domovy UMB
Slovenské a české verejné vysoké školy

Gra ické parametre:
Farebnosť: 4+4
Papier: matný
Plošná hmotnosť: 135g/m2

A4

A5

A6

A6

200 € + DPH

120 € + DPH

120 € + DPH

(21 cm x 14,8 cm)
+ 5 mm spadávka
na každú stranu

(9 cm x 12,9 cm)

(10,5 cm x 14,8cm)
+ 5 mm spadávka
na každú stranu

Opakovanie
inzercie –
2 – 4 krát –
A7

A7

60 € + DPH

60 € + DPH

(6 cm x 9 cm)
A7 - možná aj
vertikálna verzia

(7,4 cm x 10,5 cm)
+ 5 mm spadávka
na každú stranu

zľava 5%
www.umb.sk

Kontakt:
Redakcia časopisu Spravodajca
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Ak sa rozhodnete inzerovať v Spravodajcovi, každé vydanie, v ktorom bude publikovaná Vaša inzercia, Vám zdarma zašleme.

Elektronická verzia posledného čísla: http://online.any lip.com/lpix/vkzf/mobile/index.html#p=1

