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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Ogłoszenia drobne, ale pracy wiele
Rubryka w „Czasie Ostrzeszowskim”,
w której zamieszczają Państwo ogłoszenia drobne, cieszy się od lat bardzo dużym
powodzeniem. O tym, że jest skuteczna,
przekonaliśmy się sami, sprzedając lub
kupując za pośrednictwem ogłoszeń różne
przedmioty.
Pewnie mało kto zdaje sobie sprawę, że
przez nasze ręce tygodniowo przewija się
blisko tysiąc takich ogłoszeń – ok. 40 stron
formatu A4 standardową czcionką. Abyśmy
mogli sprawnie i bez opóźnień zamieszczać
je w gazecie, musieliśmy ustalić kilka zasad
– większość z nich jest Państwu znana, nie
wszystkie jednak są respektowane. Postanowiliśmy więc przypomnieć te zasady.
Po pierwsze - czym są ogłoszenia
drobne? Ogłoszenia drobne to przede
wszystkim: sprzedaż, kupno, wynajem,
praca, komunikaty o zgubach lub rzeczach
znalezionych, także te o oddaniu bądź przyjęciu czegoś; wszystkie takie ogłoszenia drukujemy za darmo.
Ogłoszenia o poszukiwaniu pracownika
są płatne, ogłoszenia o usługach czy prowadzonej działalności (np. korepetycje, meble
na zamówienie, tapetowanie, szycie, itp.)
to ogłoszenia reklamowe – również płatne
według cennika reklam. Jeśli nie są Państwo
pewni, jak zakwalifikować ogłoszenie i czy
jest płatne, czy nie – wystarczy zadzwonić,
na pewno rozwiejemy wątpliwości.
Po drugie - na jeden numer telefonu w
danej rubryce (motoryzacyjne, motoryzacyjne inne, nieruchomości, różne, rolnicze,
praca), można ogłosić trzy pozycje – na
przykład - na jeden numer telefonu można
jednocześnie ogłosić sprzedaż trzech samochodów, trzech maszyn rolniczych, trzech
lodówek…. Jeśli chcemy sprzedać cztery
przedmioty (lub więcej) – trzeba podać
(przynajmniej) dwa różne numery telefonów.
Po trzecie - „stan bardzo dobry”, „idealny”
to bardzo subiektywne pojęcie – tak samo
jest ze słowami „piękny”, „śliczny”, itp., dlatego tych słów nie piszemy; to samo dotyczy

zwrotu – „cena do uzgodnienia”, oczywiste
bowiem jest, że jeśli nie podajemy konkretnej
ceny, to zainteresowany zadzwoni, zapyta o
nią. Czasami skracamy zbyt rozbudowane
ogłoszenia, inaczej nie pomieścilibyśmy ich
na czterech stronach gazetowych.
Po czwarte - ogłoszenia drobne do każdego kolejnego wydania „Czasu” przyjmujemy do czwartku, do godz. 12.00 – zaraz
potem je wpisujemy (te dostarczone na kartkach), zbieramy, poprawiamy, segregujemy
i układamy na stronach – jest to bardzo pracochłonne. Ogłoszenia, które przychodzą po
12.00, przekładamy do następnego numeru.
Zdarza się czasami tak, że mają Państwo
pretensje, że ogłoszenie się nie ukazało.
Wtedy sprawdzamy i często okazuje się, że
jednak jest, po prostu zostało przeoczone.
Mamy więc ogromną prośbę - zanim przyjdą
lub zadzwonią Państwo z zażaleniem, prosimy dobrze sprawdzić, czy ogłoszenia nie
ma, a jeśli rzeczywiście go nie zamieściliśmy, to prosimy przypomnieć sobie, czy
przypadkiem nie brakowało numeru telefonu

– Dwa razy sprawdź, czy dobrze wpisałeś
numer telefonu lub cenę przy samochodzie – wiele ogłoszeń musimy usunąć,
gdyż brakuje jednej cyferki w numerze.
– Jeżeli chcesz sprzedać trzy samochody
lub dwa, trzy inne przedmioty w tym
samym dziale, to napisz je w jednej treści,
a na końcu dopiero podaj numer telefonu,
ogłoszenia pisane odrębnie, z tym samym
nr. telefonu i tak połączymy w jedno, jeśli
ktoś na jeden nr telefonu wpisze więcej niż
trzy przedmioty, nadwyżkę usuwamy, a
zostawiamy trzy pierwsze; to dla nas dużo

czy innych niezbędnych informacji (np. ceny
przy ogłoszeniach o sprzedaży samochodu).

pracy, dlatego prosimy o łączenie treści
ogłoszeń i nieprzekraczanie limitu
– Postaraj się podawać ogłoszenie w odpowiednim dziale – przekładanie ogłoszeń do
właściwych rubryk też jest czasochłonne.

A teraz kilka uwag

chcą Państwo ponowić ogłoszenie w najbliższym numerze, trzeba zadzwonić również do
czwartku do 12.00; ponowić można tylko te
ogłoszenia, które są w aktualnym numerze
– starsze po prostu kasujemy. Jeśli więc
ponawiają Państwo ogłoszenie np. w środę,
to prosimy, aby najpierw sprawdzić, czy w
aktualnej gazecie to ogłoszenie się ukazało.

Rubryka na pewno jest potrzebna, świadczy o tym niesłabnący ruch na stronach z
ogłoszeniami. Napisaliśmy ten artykuł, aby
wiedzieli Państwo, że choć to tylko (a może
aż) ogłoszenia, i choć pewne rzeczy wykonujemy mechanicznie, to jednak stworzenie
tych czterech ogłoszeniowych stron w gazecie wymaga co tydzień kilkunastu godzin
pracy przynajmniej trzech osób. Byłoby
nam dużo łatwiej i niezmiernie miło, gdyby
zechcieli nam Państwo tę pracę ułatwić,
dostosowując się do wspomnianych wyżej
zasad.
Czasami jednak, bez winy ogłoszeniodawców i nam zdarzyć się mogą pomyłki, za
te, co były, i te, co będą (oby nie!) wszystkich
Państwa przepraszamy.

A. Pisula

Do internautów

Do stelefonizowanych

– Prosimy o niepisanie ogłoszeń wielkimi
literami - ogłoszenia tak napisane nie
ukażą się w gazecie – dlaczego więc niektórzy wciskają Caps Lock? – to i tak nie
przejdzie;

– Rozłącz się dopiero, gdy powiesz nam
numer telefonu, zdarza się, że ktoś podaje
treść ogłoszenia i odkłada słuchawkę;

Do przynoszących ogłoszenia
na kartkach
– Sprawdź, czy podałeś cenę samochodu
i czy poprawnie lub w ogóle wpisałeś
numer telefonu;
– Postaraj się pisać wyraźnie, niejednokrotnie musimy bawić się w grafologów, czasami, niestety, nasze starania nic nie dają.
Inną sprawą są tzw. „ponowienia” - jeśli
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Często korzystam z ogłoszeń drobnych – czasami udaje się coś sprzedać.
Nie każdy ma Internet, a gazetę czyta
dużo ludzi – to dobry sposób na sprzedaż. Wydaje mi się, że wielu ludzi korzysta z ogłoszeń – kiedyś na początku
tyle ich nie było, teraz strzelam, że w
jednym numerze może ich być ok. 200.
Na pewno ogłoszenia drobne są bardzo
potrzebne w takiej regionalnej gazecie.
Zamieszczam ogłoszenia także w Internecie, np. na Allegro, ale właśnie przez
„Czas Ostrzeszowski” sprzedaję najwięcej. Najczęściej przychodzę do redakcji
i podaję ogłoszenia osobiście – ten sposób uważam za najpewniejszy. Nie mam
żadnych sugestii dotyczących zamieszczania ogłoszeń – wszystko jest dobrze.
W niektórych gazetach takie ogłoszenia
są płatne – z jednej strony jest to dobre.
Gdy jednak można je zamieszczać bezpłatnie, z pewnością ogłasza się więcej
ludzi – inaczej każdy liczyłby się z kosztami. Może niech lepiej zostanie tak, jak
jest.
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Ogłoszenia drobne

Zaglądam
do
ogłoszeń
drobnych w „Czasie Ostrzeszowskim” – myślę, że są one
potrzebne. Bardzo dużo ludzi z
nich korzysta, ja nie miałem jednak okazji tego zrobić. Dla mnie
najważniejsze są wiadomości,
na końcu jednak przeglądam
też właśnie ogłoszenia – interesuje mnie, co ludzie mają na
sprzedaż. Wydaje mi się, że jeśli
chodzi o ogłoszenia, to wszystko
działa dobrze, znalazłem kiedyś
jednak jakieś „byki” – zakładam,
że w jednej gazecie jest ok. 200
ogłoszeń. Dobrze, że te ogłoszenia nie są płatne, wiadomo, że ci,
co coś sprzedają, chcą zarobić,
a z reguły są to drobne rzeczy
za liche pieniądze. Nie sądzę,
by był ktoś, kto kupuje gazetę
tylko i wyłącznie ze względu na
ogłoszenia tam zamieszczone –
każdy chce wiedzieć, co dzieje
się w powiecie i przy okazji
zagląda do ogłoszeń.
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Korzystam z ogłoszeń w „Czasie
Ostrzeszowskim” – gdy chcę coś
kupić, to szukam danej rzeczy właśnie
tam – zdarzyło mi się też coś sprzedać. Wydaje mi się, że zamieszczając
ogłoszenie właśnie w waszej gazecie,
łatwo coś sprzedać. Jestem bardzo
zadowolona, że można zamieścić
takie ogłoszenia w lokalnym czasopiśmie – ja nie lubię daleko szukać
– wydaje mi się też, że poczytność
tej gazety jest dość duża, więc na
pewno wiele osób ogłoszenie przeczyta. Kilka lat temu przychodziłam
z ogłoszeniem osobiście do redakcji
– zawsze była bardzo miła obsługa,
czasami zamieszczałam ogłoszenia
przez telefon – ostatnio robię to przez
Internet. Myślę, że takie ogłoszenia
dla niektórych są niezbędne, niektórzy -zawłaszcza starsi ludzie, czasami
wstydzą się bezpośrednio coś kupić
czy sprzedać, ja też mam zaufanie do
tych ogłoszeń.
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Rubryka z ogłoszeniami drobnymi
jest potrzebna – jest to taka platforma wymiany informacji w środowisku lokalnym. Ja też wielokrotnie
z nich korzystałam – zamieszczałam ogłoszenia o sprzedaży różnych
przedmiotów – i udawało mi się przeprowadzić transakcję. Tych ogłoszeń
jest sporo – myślę, że może ich być
kilkaset. Wydaje mi się, że jak na
naszą małą społeczność rubryka
spełnia swoje zadanie – nie trzeba
tam nic zmieniać. Takie ogłoszenia
nie powinny być płatne. Owszem,
jeśli ktoś ma ochotę, by jego ogłoszenie było bardziej widoczne, w
ramce, wytłuszczonym drukiem czy
większą czcionką, to rzeczywiście
takie ogłoszenie może być płatne. Ja
najczęściej zamieszczam ogłoszenia
przez Internet. Dobrze, że te ogłoszenia są, przydają się – proszę je nadal
utrzymać.

Z ogłoszeń drobnych korzystam praktycznie co tydzień.
Umieszczam ogłoszenia w
różnych rubrykach, głównie
w „motoryzacyjnych” i „różnych”, ale nie tylko – bardzo
często udaje się coś sprzedać. Takie ogłoszenia są
potrzebne, pomagają wielu
ludziom pozbyć się niepotrzebnych im przedmiotów, które
komuś mogą się jeszcze przydać. Przydałoby się może kilka
rubryk dodatkowo podzielić,
np. w rubryce „różne” można
by wyodrębnić jeszcze „telefony”, „komputery”, itp. Myślę,
że takie ogłoszenia mogłyby
być płatne – wiadomo, że
każdy, kto coś sprzedaje, ma
z tego jeszcze jakiś zysk – przy
okazji gazeta też by zarobiła.
Najczęściej ogłoszenia podaję
telefonicznie, jak dla mnie spełniają one swoją rolę.

