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 Halinów, dnia 15 lipca 2013 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom chcemy wydać papierową mapę Gminy 

Halinów z uwzględnieniem na niej miejsc reklamowych dla firm i przedsiębiorstw z terenu 

naszej Gminy. 

Przewidujemy możliwość umieszczenia reklam w różnym formacie na odwrocie mapy 

oraz oznaczenia na samej mapie Państwa firmy lub przedsiębiorstwa, po to aby mieszkańcy 

wiedzieli, jak do niej dojechać i skorzystać z oferowanych przez Państwa produktów i usług. 

Ten rodzaj reklamy jest niezwykle skuteczny, sądząc po ilości zapytań Mieszkańców.  

Taka podręczna mapa będzie przydatnym drogowskazem i dobrze opracowana z 

powodzeniem zastąpi elektroniczne formy zawierające wciąż powtarzające się błędy. Ponadto 

na naszej mapie zostaną zaznaczone miejsca pamięci historycznej i atrakcyjne trasy 

rowerowe i krajoznawcze po Gminie Halinów, co jeszcze bardziej wpłynie na jej 

atrakcyjność.  

 

W załączniku przedstawiamy planowany format mapy z podziałem na miejsca 

reklamowe, a poniżej cennik reklam: 

- moduł o wymiarach 10 cm długości i 4,5 wysokości – 500 zł netto 

- dwa moduły o wymiarach 10 cm długości i 9 cm wysokości – 1000 zł netto 

- trzy moduły o wymiarach 10 cm długości i 14 cm wysokości – 1500 zł netto  

 

Za wykupienie jednego modułu otrzymają Państwo od nas 15 map, za wykupienie 

dwóch modułów 35 map, zaś za wykupienie trzech modułów 50 map, które pozostaną do 

Państwa dyspozycji. 

 

  Po wybraniu przez Państwa wielkości modułu będziemy oczekiwali przesłania nam 

reklamy w formacie pdf. drogą mailową na adres gck@gckgminahalinow.pl  

 

 Termin realizacji mapy planowany jest na wrzesień-październik b.r., zaś decyzji o 

wyborze wielkości modułu oczekujemy od Państwa do dnia 15 września b.r.  

 

Osobą uprawnioną do kontaktu jest dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dariusz 

Kowalczyk, tel. 693 038 770 mail: dariusz.kowalczyk@gckgminahalinow.pl 

 

                                                                                             

Łącząc wyrazy szacunku 

 

 

 

   Burmistrz Halinowa 

     Adam Ciszkowski 

 

 


