Piaseczno, dn. 18.02.15

Szanowni Państwo
20 marca 2015 już po raz kolejny na łamach Kuriera Południowego ukaże się dodatek
tematyczny o tytule „Przedszkolak”. Publikacja skierowana jest do rodziców, którzy planują
posłać swoją pociechę do przedszkola. Pragniemy pomóc często zagubionym mamom i
tatusiom w wyborze odpowiedniej placówki, zwracając ich uwagę na wiele aspektów oferty
przedszkolnej.
Dodatek „Przedszkolak” ukaże się w wydaniu piaseczyńsko – ursynowskim oraz
pruszkowsko – grodziskim
Zapraszamy do zaistnienia na łamach dodatku w obydwu wydaniach lub wybranym..
Najmniejsza powierzchnia reklamowa jaką proponujemy to 4 moduły kolorowe (101,75 mm
x 73,30 mm) reklamowe, w przypadku zamieszczenia artykułu sponsorowane to minimum 10
modułów (101,75 mm x 188,20 mm). W załączniku przesyłam cennik

Naszym czytelnikom chcemy dodatkowo w formie tabeli przedstawić konkretne
odpowiedzi na ich potencjalne pytania skierowane do Państwa przedszkola.
Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki i odesłanie mailem na adres:
k.paradowska@kurierpoludniowy.pl
W przypadku zamówienia reklamy, ankietę zamieszczamy gratis, w innym przypadku
koszt ankiety wynosi 275,00 zł netto. Załączam cennik reklam oraz siatkę modułową, aby
Państwo mogli wybrać odpowiednią dla siebie wielkość reklamy.

Z poważaniem
Katarzyna Paradowska
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Nazwa placówki
Adres: ul., miejscowość
Numer telefonu
Strona www
Czy placówka posiada wpis do
ewidencji placówek niepublicznych?
Cena czesnego i wpisowego
Czy przedszkole jest otwarte cały rok i w
jakich godzinach?
Zajęcia w cenie czesnego? (maks. 10)
Zajęcia dodatkowo płatne? (maks. 10)
Własna kuchnia/catering

Prosimy o zawieranie odpowiedzi maksymalnie w 10 słowach.
Jeśli odpowiedzi są dłuższe, zastrzegamy sobie skracanie bez konsultacji
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