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NEJČTENĚJŠÍ REGIONÁLNÍ PERIODIKUM
O

5 KORUN

LEVNĚJI

ZAJISTĚTE SI
PŘEDPLATNÉ
JEŠTĚ LETOS

PROSTĚJOVSKÝ Večerník do každé domácnosti i firmy, a za mimořádně nízkou cenu!
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NYNÍ ZAPLATÍTE POUZE

25%

780 Kč!!!

Akce platí pouze do konce roku 2018

PROSTĚJOVSKÝ Večerník je dlouhodobě nejsilnější titul na regionálním trhu. Kombinuje aktuální informace s víkendovým čtením. Věnuje se
čtenářsky atraktivním rubrikám, jako jsou lidé, společnost, příroda, hobby, zdraví, auto-moto, ale také bydlení. V každém čísle najdete minimálně
dva velké exkluzivní rozhovory. Pravidelně nabízí exkluzivní seriály PROMĚNA IMAGE a JÍME, PIJEME, HODNOTÍME... Připravuje také nejrozšířenější sportovní zpravodajství, přímé reportáže, témata, analýzy a komentáře i statistický a výsledkový servis.
Pondělní vydání obsahuje rovněž magazín s televizním programem na celý týden.

Ne?! Máme
pro vás řešení...

Pøedplatné jako dárek
Obdarujte vaše blízké, udělejte radost jim i sobě
Vybíráte dárek pod stromeček pro vaše blízké?
Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
Stačí vyplnit objednávkový formulář v tištěném vydání nebo
na našich internetových stránkách, uveďte sebe jako plátce
a v redakci si poté vyzvednete dárkový certifikát,
který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!

NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!

Více informací na číslech

582 333 433, 608 960 042,

e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci

Výhody pro pøedplatitele:
• noviny jsou doručovány přímo do schránky
• poštovné zdarma
• na každého předplatitele bude čekat DÁREK
• všichni abonenti budou zařazeni do slosování
o hodnotné ceny
• s novým rokem připravujeme jedno překvapení...
• jednáme se soukromou společností o návrat
k doručování v ranním čase do 7:30 hodin

PøEDPLATITELSKý KUPóN
MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Objednávám předplatné



Už máte vybráno
pod stromeček?

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2019
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608

