CENÍK INZERCE – 2019
v měsíčníku PEKAŘ CUKRÁŘ
(Níže uvedené ceny jsou bez DPH)
Plošná inzerce:

Členové Svazu

Nečlenové Svazu

A)
B)
C)
D)

1 str. A4 barva
1/2 str. A4 barva
1/3 str. A4 barva
1/4 str. A4 barva

Kč 19.800,Kč 10.500,Kč 7.000,Kč 5.500,-

Kč 26.000,Kč 14.000,Kč 9.500,Kč 7.000,-

E)
F)
G)
H)

1 str. A4 černobílá Kč 13.200,1/2 str. A4 „
Kč 7.200,1/3 str. A4 „
Kč 4.900,1/4 str. A4 „
Kč 3.900,-

Kč 17.000,Kč 9.000,Kč 6.000,Kč 5.000,-

I)
J)

Obálka č. 2,3 barva Kč 22.000,Obálka č. 4 barva Kč 25.000,-

Kč 29.000,Kč 35.000,-

NABÍDKA SPECIÁLNÍCH PRODUKTŮ
K) Redakční článek z pekárenské (cukrárenské) výroby s propagací firmy
Cena dohodou.
L) Fotoreportáž (2 x A4):

Kč 39 600,-

Kč 52 000,-

M) Publikování PR článku s propagací – reklamou firmy: platí stejné cenové sazby jako
za publikování plošné inzerce.
Poskytování slevy a bonusy při opakované inzerci:
Při opakované inzerci (5 a více inzerátů v daném roce) bude po dohodě inzerenta s redakcí poskytnuta
přiměřená sleva + možnost uveřejnění PR článků zdarma (rovněž dle dohody)

Technické podmínky inzerce:
(jsou nedílnou součástí „Objednávky publikování inzerce“)
Plošná inzerce:
a) Inzerent dodá připravené dokumenty k tisku na CD nebo DVD. Soubory dat ve formátu PDF,
JPG, TIFF, EPS, CDR.
Připravená inzerce musí mít rozlišení 300 dpi, formát CDR musí být včetně písma uložen do
křivek, formát JPG musí být uložen v nejvyšším možném rozlišení při kompresi.
b) Inzerent dodá připravenou inzerci prostřednictvím e-mailu. Přípustné jsou pouze formáty JPG
a PDF při rozlišení 300 dpi.
Fotoreportáž:
Inzerent dodá redakci kompletní podklady pro publikování fotoreportáže, tj. buďto hotové
fotografie (minimálně ve formátu 10x15 cm), nebo snímky v elektronické podobě (CD, DVD,
e-mail) v rozlišení 300 dpi.

V případě potřeby nabízí vydavatel časopisu zprostředkování zhotovení tiskových podkladů pro inzerci i fotoreportáž u svého dodavatele. Případná objednávka bude realizována přímo mezi objednavatelem inzerce a dodavatelem. Příslušný kontakt je k dispozici v redakci.

Rozměry inzerátů
1/1 celostrana čistý formát 210 x 297 mm + 3 mm spad - tj. hrubý formát 216 x 303 mm
1/2 půlstrana horizontálně 210 x 147 mm + 3 mm spad - tj. 216 x 153 mm
1/2 půlstrana vertikálně 105 x 297 mm + 3 mm spad - tj. 111 x 303 mm
1/3 strany horizontálně 210 x 96 mm + 3 mm spad - tj. 216 x 102 mm
1/3 strany vertikálně 74 x 297 mm + 3 mm spad - tj. 80 x 303 mm
1/4 strany horizontálně 210 x70 mm + 3 mm spad - tj. 216 x 76 mm
1/4 strany klasicky 89 x 130 mm - bez spadu

