مــن نـحــن
كصحيفة يومية وطنية شاملة
يف  2007 / 9 / 2صدرت جريدة
تس�������عى إلى مواكبة التط�������ورات احمللية و االقلميية والعاملية بش�������كل موضوعي
ومبتكر إلى جانب تبني املبادرات االبداعية وتس�������تخدم يف سبيل الوصول إلى
ذلك أحدث التطورات العلمية يف تمنية املعلومات والتكنولوجيا .
الت�������ي حرص�������ت على االلتزام بالضواب�������ط االحترافية للمهنة والتي
تعتز بهويتها وانمتاهئا حققت مكانة مرموقة يف الس�������احة االعالمية احمللية
عبر تقدميها املادة الصحفية التي يهمت بها القارئ وقد قفزت أعداد النس�������خ
املطبوعة منها لتصل إلى  35ألف نسخة يومي ًا وتوزيعها يغطي جميع مناطق
الكويت.
إلى أن تكون مرجع ًا أساس�������ي ًا يف الكويت واملنطقة بتغطية
وتهدف
ممت�ي�زة لألحداث الداخلي�������ة واالقلميية والدولية ذات املصداقية س�������اعية يف
ذات الوق�������ت إل�������ى تعزيز االنتش�������ار إنطالق ًا من مبدأ إحت�������رام حرية الرأي و
الرأي اآلخر  ،وإنتصار لكلمة احلق واألمانة الصحفية.

رؤيـتـنـا
رس�������الة إعالمي�������ة وطني�������ة هادف�������ة تخاط�������ب العق�������ل وتس�������مو
تق�������دم
بالعمل اإلعالمي ليكون قادر ًا على مواجهة التحديات مع االلتزام بالضوابط
االحترافية للمهنة واملصداقية واحلرص على الوحدة الوطنية .

رسـالـتـنـا
تقدمي اخلب�������ر الصادق والتحليل املوضوعي وترس�������يخ قمي احلرية املس�������ؤولة
واحل�������وار ب���ي���ن كل فئات املجمت���ع إنطالق ًا م�������ن منهج يعمتد على الش�������فافية
والوضوح واملصداقية واحليادية واإلهمتام بقضايا الوطن واملواطن .

سيـاستـنـا
أمامها أهمية تعزيز الهوية الوطنية الشاملة عبر طرح متوازن
تضع
ومس�������تقل يس�������توعب وجهات النظر املختلفة على أن تك�������ون مصلحة الكويت
وأهلها فوق كل إعتبار .

قـمينـا
الت�������وازن يف التغطية الصحافي�������ة والعمل بروح الفريق الواح�������د والبقاء على
مس�������افة واحده م�������ن جميع األطراف وحتري الدقة يف نق�������ل املعلومة بالصدق
و األمانة .

 20.000ألف نسخة توزع يومي ًا
 شركات التأمني أسواق مركزية ديوانيات جمعيات تعاونية اجلامعات احلكومية واخلاصة بنوك وشركات الصيرفة صالونات التجميل وكاالت سيارات مطاعم ومقاهي نوادي اخلطوط اجلوية الكويتية مستشفيات ومراكز صحية -منازل املشتركني

 15.000ألف نسخة لنقاط البيع يومي ًا
 بقاالت -مكتبات

قائمة األسعار 2016

األسعار

ملون

الصفحة األولى
الصفحة الثانية
الصفحة الثالثة
الصفحة اخلامسة
الصفحة األولى إقتصاد
داخلية إقتصاد
الصفحة الداخلية
الصفحة األخيرة

 40د.ك
 14د.ك
 18د.ك
 14د.ك
 12د.ك
 11د.ك
 9د.ك
 30د.ك

أسود
 35د.ك
 10د.ك
 12د.ك
 10د.ك
 9د.ك
 8د.ك
 6د.ك
 20د.ك

• يضاف  % 25على كل لون إضايف على اللون األسود
• يضاف  %10على حتديد صفحة اإلعالن
• خصم  %15على إعالنات التعازي
• يضاف  %25على حتديد مكان االعالن يف الصفحة

أسعار اإلعالن يف أدلة
2x5

الطبي والعقاري ملون

شهرياً
شهرياً

2x10

شهرياً

4x10

شهرياً

8x10

 350د.ك
 700د.ك
 1400د.ك
 2800د.ك

أجور توزيع الفاليرات
عدد الصفحات
من  1إلى  4صفحات
أكثر من  4صفحات

االشتراكات
 1500د.ك
 2000د.ك

الطبعة الكاملة
 2000د.ك
 2500د.ك

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7

Zone 8

Online production information
Internet rate card
Size
W:560
W:225

W:590

W: 730

W: 250

W: 1000
Format :

Zone 1

K.D/ month

H:70

front page only (top main article)

2500 K.D

H:360

all pages including home page
Front page only
Specific inside section

1500 K.D

H:70

all pages including home page
Front page only
Specific inside section

1000 k.D
750 K.D
500 K.D

H: 76

all pages including home page
Front page only (left upper)
Specific inside section

1000 k.D
750 K.D
500 K.D

H:200

all pages including home page
Front page only (right upper)
Specific inside section

600 k.D
400 K.D
250 K.D

Front page only

500 K.D

H:120

Zone 2
Zone 3

Zone 4 , 5 , 6
Zone 7

Zone 8

Production information

photo shop JPG
Animated gif
Animated flash (swf)
Maximum file size is 30 KB.
With source files (fla)

Size: rates are per one month period
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