
  
 

 

 

 

 תעריפי הדבקה על לוחות המודעות 

 31.12.18נכון ליום 

 תעריפי הדבקה: .1

 
 מחיר בש"ח   סיווג מפרסם

 )*(  לגליון שלם

 מחיר בש"ח  

 )*( לחצי גליון 

 מחיר לעסקים תושבי העיר שאין להם 

 סניפים מחוץ לעיר  יותר משני

1,200 600 

מלכ"רים,  פרטיים,  לעסקים,  מחיר 

 אגודות צדקה מחוץ לעיר 

1,500 800 

)אגודות  עסקי  לא  גוף  לפרטי,  מחיר 

תושבי   כנסת(  בתי  מלכ"רים,  צדקה, 

 העיר שאין להם סניפים מחוץ לעיר 

1,000 500 

 340 476 העיר תושבי על מחיר למודעות אבל 

 600 1,200 מחיר למודעות אבל לתושבי חוץ

 ( גליון  דאבל    גליונות   2הדבקת 

 צמודים( 

  גליון  3מחיר 

  

 חבילות הדבקה: .2

 
 : חודשים מיום הרכישה 6למימוש תוך ניתן לרכוש חבילות הדבקה 

 )*( מחיר בש"ח  סיווג מפרסם מהות חבילה 

ברחובות    הדבקות  8 עיקריים  בלוחות 

 לוחות(   100-מרכזיים )כ

שאין   העיר  תושבי  עסקים 

סניפים  משני  יותר  להם 

 מחוץ לעיר 

8,000 

ברחובות    הדבקות  8 עיקריים  בלוחות 

 לוחות(   100-מרכזיים )כ

 9,500 כל מפרסם

גיליון    הדבקות  8 עיקריים חצי  בלוחות 

 לוחות( 100-ברחובות מרכזיים )כ

 5,400 כל מפרסם

ברחובות    הדבקות  20 עיקריים  בלוחות 

 לוחות(   100-מרכזיים )כ

 20,000 כל מפרסם

 

 .  לעת בהתאם למדיניות החברההמחירים יכולים להשתנות מעת )*( 
 . חברה הינה מלכ"ר ולפיכך אין תוספת מע"מ על המחירים הנקובים לעילה

 לתשומת ליבכם: 

 לוחות המפוזרים ברחבי העיר.  136-כ  שי עלהדבקה מתבצעת בימים שני וחמי •

 הדבקה מותנית בתשלום מראש. •

הפרסום. אין התחייבות לפרסום מודעה  שעות קודם  48יש להעביר את דוגמת המודעה לאישור  •
 שלא הועברה לאישור בזמן. 

ה' בין השעות  -בימים א' 08-9140950לתאום והזמנת הדבקה ניתן להתקשר לטלפון מספר   •
9:30-15:00 . 

בכל   107במקרים דחופים של הדבקת מודעות אבל ניתן לפנות למוקד העירוני במספר טלפון:  •
 שעות היממה. 

  סמ עומד /7050גודל חצי גליון  •



  
 

 

 

 

 

 בעיר מודיעין עילית  מחירון לפרסום על תחנות אוטובוס

 6/2019 נכון ל

 

 מחיר בש"ח   כמות וסוג פרסום 

 )*(  לתחנה

 350 תחנות אוטובוס 1-5פרסום על 

 320 תחנות אוטובוס 6-10פרסום על 

 300 תחנות אוטובוס 11-20פרסום על 

 270 תחנות ומעלה  21פרסום על 

 230 קמפיינים(   1-4תחנות )ניתן למימוש במהלך  50פרסום לפרסום על  חבילת 

 210 תחנות לקמפיין(  10תחנות )מינימום   100חבילת פרסום לפרסום על  

 200 ( בלבד קמפיינים 1-7תחנות )ניתן למימוש במהלך   100חבילת פרסום לפרסום על  

 9,000 מטר( חשיפה מינימום שבועיים  16.2*1.5פרסום על תחנה בכניסה לעיר ) 

 16,000 חשיפה מינימום חודש מטר( 16.2*1.5)  פרסום על תחנה בכניסה לעיר

 

 לתשומת ליבכם: 

 המחירים אינם כוללים הפקת המדבקה. המחיר להפקת מדבקה הינו כלהלן:  .1

 ₪  75 –מטר   1.7* 1.2מדבקה בגודל 

 ₪   65 –מטר   1.65*1.05מדבקה בגודל 

ימי עבודה מראש. העברה לביצוע און ליין תחויב  2המחיר מותנה בהעברת הגרפיקה  
 ₪ למדבקה. 5בתוספת מחיר של  

 משך חשיפה:  .2

 . חשיפה של שבועיים םהתחייבות למינימו –פרסום על התחנות אוטובוס  

 כפורט לעיל  –פרסום על תחנה בכניסה לעיר 

 החברה הינה מלכ"ר ולפיכך אין תוספת מע"מ על המחירים הנקובים לעיל. )*( 

 


