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Kinnigoù 
lec’hioù bruderezh 2016 
 
Kinnig a reomp egorennoù bruderezh deoc’h e-keñver Redadeg 2016 e-barzh kazetennoù ha war 
hol lec’hienn Internet. 

1 – Kazetenn Bremañ « Redadeg » 

Niverenn miz Ebrel/Mae kazetenn Bremañ a ginnigo un doser 10 pajennad diwar benn ar 
Redadeg. Kaset e vo evel boazh d’ar goumananterien, 2000 skouerenn ouzhpenn a vo 
dasparzhet digoust ganeomp. 

Palioù ar redadeg a vo displeget hag ar raktresoù arc’hantet a vo diskouezet d’an dud, pennadoù 
ouzhpenn diwar benn ar c’hleweled e Breizh a vo kinniget ivez. 

Ar gazetenn-mañ, 26 pajenn enni, A4 liv, a vo moulet gant 3000 skouerenn, 2 bajenn a vo miret evit 
bruderezh Breizh.  Roet e vo a-hed an hent, er gouelioù hag evel-just e gouelioù bras al loc’hañ hag an 
degouezh gant miliadoù a dud. 

 Prizioù :             Pajenn liesliv a-bezh e-barzh : 1500 euro 

 

2 – Ur gazetenn ouzhpenn digoust YA  

Gant Kazetenn YA e vo ur c’henlabour evit embann ur  skouerenn ouzhpenn ha digoust gant 20 
pajenn divyezhek . Moulet e vo e penn kentañ miz Ebrel a-benn diskouez palioù ar Redadeg, an hent, 
ar gouelioù a vo e pep lec’h ha dreist-holl roll an abadennoù evit al loc’hañ hag an degouezh. Bez e vo 
ivez pennadoù donioc’h diwar-benn plas ar yezh hiziv e bed an ekonomiezh da skouer, hag ur bajenn 
gant logoioù an embregerezhioù, kevredigezhioù hag ar skoazelloù a bep seurt hon do bet. 

Stumm H41xL30 cm, liv, 15.000 skouerenn a vo dasparzhet en hor rouedad e Breizh a-bezh a-raok ar 
Redadeg, a-hed an hent hag e-pad ar gouelioù, dreist-holl al loc’hañ hag an degouezh evel-just. 

 Lec’hioù bruderezh a zo da brenañ er gazetenn-se 
 

Tarifs : 

  Pajenn liesliv a-bezh e-barzh     L25,5 x 36 cm : 2000 € 

 L25,5 x H 9cm  600 € 
 L20,4 x H 7,6 cm 500 € 
 L15 x H 7,6 cm 450 € 
 L 9 x H 10 cm 300 € 

Stummoù all, deuit davedomp 
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3 – Lec’hienn Internet 

Gant an taol kaer kehentiñ a reomp e vez gwelet gan t meur a zen hol lec’hienn bemdez  (difi 
klipoù berr ha fentus, kanaouennoù, skeudennoù, …). Mont a ra war al lec’hienn ivez an dud evit mont 
da glask an hent, kavout o c’hilometr, dibab anezhañ. Bemdez e vez gwelet al lec’hienn gant 400 pe 
600 den a-hed ar 6 miz a zo a-raok ar Redadeg hag a n 3 pe 4 miz goude (filmoù, skeudennoù, 
bilañs), etre 1000 ha 2000 den bemdez a-hed sizhunvezh ar redadeg.  
http://ar-redadeg.bzh 

War bajenn an degemer e vefec’h gwelet mat a-drugarez d’ar skeudennoù a sell an dud outo, pe gant 
ar re a zeu da glask keleier.. 
 
Ho kinnig a reomp lakaak ho skeudenn amañ dindan ar c’heleier hag a-raok ar vandenn gant steuñv al 
lec’hienn.  

Ur skeudenn difiñv a vo gant ul liamm evit mont d’a l lec’h a zibaboc’h (ho lec’hienn, ho pajenn 
rouedad sokial, ho film, ...) 

Gant 1, 2 pe 3 plas (stumm 228x150 pixel  pe 456x150 pixel  pe 684x150 pixel ) 

 

1 plas 228x150 pixel  =  500 euro 

Evit meur a blas, deuit davedomp. 

 

Pajenn gant logoioù ar gevelerien a vo ivez evit diskouez anezho, ranket vezont dre o skoazell :  

- Kevelerien pennañ hag ar mesenoù : adalek 600 euro  (pren kmoù, mesen, eskemm 
dafar pe servijoù), 

 

- Kevelerien all : etre 200€ et 599  € (pren kmoù, eskemm dafar pe servijoù), 

- Roll an dud o deus prenet kmoù a vo dindañ er bajenn-se.  

 

 

 

 

 

Contact : Katelin Le Lann  
darempred@ar-redadeg.org 

06 71 23 36 42/ 09 61 20 26 11 


