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CENNIK USŁUG
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Rodzaj usługi

1. Wynajem

Przedmiotu Usługi

Czas wynajmu

Cena netto

Cena brutto

Sala widowiskowa
- zebranie

1 zebranie (do 3 h)

300,00 zł

369,00 zł

- widowisko edukacyjne

1 spektakl

400,00 zł

492,00 zł

- projekcja filmowa
- impreza estradowa (cena może ulec zmianie
po przedstawieniu wymagań riderowych)

1 projekcja

500,00 zł

615,00 zł

1 000,00 zł

1 230,00 zł

2. Wynajem

Sala kameralna “7”

1 godz.

80,00 zł

98,40 zł

3. Wynajem

Sala konferencyjna “12”

1 godz.

50,00 zł

61,50 zł

4. Wynajem

Sala klubowa

1 godz.

120,00 zł

147,60 zł

5. Wynajem

Sala baletowa “18”

1 godz.

100,00 zł

123,00 zł

6. Wynajem

Kompletu nagłaśniającego 2*1000W

doba

400,00 zł

492,00 zł

Kompletu Dynacord z mikrofonami

doba

150,00 zł

184,50 zł

konsola dźwiękowa

doba

120,00 zł

147,60 zł

kolumna

doba

40,00 zł

49,20 zł

mikrofon
7. wynajem samochodu
dostawczego z kierowcą
(do indywidualnego ustalenia) bus

doba

35,00 zł

43,05 zł

1 km

2,00 zł

2,16 zł

45,00 zł

55,35 zł

900,00 zł

1 107,00 zł

1 600,00 zł

1 968,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

800,00 zł

984,00 zł

1 impreza (do 4 h)

8. Stawki długotermiowego wynajmu sal na zajęcia rekreacyjno-artystyczne i szkoleniowe ustalane są indywidualnie.
Wynajem powierzchni
9. reklamowych w „Gazecie
Reklama na stronie ostatniej
1 moduł (40x40 mm)
Wodzisławskiej”
pół strony
24 moduły
cała strona

48 modułów

Reklama na stronie redakcyjnej

1 moduł (40x40 mm)

pół strony

24 moduły

cała strona

48 modułów

1 450,00 zł

1 783,50 zł

Ogłoszenie drobne

do 20 wyrazów

7,00 zł

8,61 zł

Ogłoszenie na kolorowym tle lub w ramce

do 20 wyrazów

10,00 zł

12,30 zł

Nekrolog / podziękowania

1 moduł (40x40 mm)

10,00 zł

12,30 zł

Wpis do kalendarza imprez

do 20 wyrazów

10,00 zł

12,30 zł

Reklama długoterminowa

pow. 3 miesięcy

opracowanie graficzne lub tekstowe

1 reklama
2

30 % rabatu
+10% wartości reklamy

10. Wynajem powierzchni reklamowej – wewnętrznej

m /m-c

50,00 zł

61,50 zł

11. Reklama na stronie
internetowej

logo z linkiem

1 m-c

25,00 zł

30,75 zł

baner w slajderze

1 m-c

100,00 zł

123,00 zł

produkcja spotu

1 spot

100,00 zł

123,00 zł

emisja przed seansem filmowym

1 emisja

20,00 zł

24,60 zł

emisja przed imprezą estradową

1 emisja

50,00 zł

61,50 zł

stoisko na terenie WCK
nośnik dwustronny
(5szt.:470x220cm, 1 szt.: 400x200cm)

1 stoisko/1m²
do 30 dni

50,00 zł
600,00 zł

61,50 zł
738,00 zł

200,00 zł

246,00 zł

12. Spot dźwiękowy

13. Ekspozycja firmy
14. Wynajem powierzchni
reklamowej – billboardy
15. Opracowanie graficzne
reklamy billboardowej
Cennik nie dotyczy wydarzeń współorganizowanych przez Wodzisławskie Centrum Kultury.
Przy wynajmach kompleksowych i długoterminowych – ceny do negocjacji.
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