
Ceník inzerce

Celá strana na spad 
210 x 297 mm

Celá strana zrcadlo 
185 x 254 mm

1/2 strany 
spad  103 x 297 mm
zrcadlo 90 x 254 mm

1/2 strany 
spad 210 x 147 mm

zrcadlo 185 x 125 mm

1/3 strany 
spad 72 x 297 mm

zrcadlo 59 x 254 mm

1/3 strany 
spad 210 x 104 mm

zrcadlo 185 x 82 mm
27 000 Kč43 000 Kč 18 000 Kč

1/4 strany 
spad  103 x 147 mm
zrcadlo 90 x 125 mm

1/4 strany 
spad  210 x 83 mm

zrcadlo 185 x 61 mm

1/6 strany 
zrcadlo 90 x 82 mm

1/6 strany 
zrcadlo 59 x 125 mm

1/8 strany 
zrcadlo 90 x 62 mm

1/8 strany 
zrcadlo 185 x 31 mm

9000 Kč15 000 Kč 7500 Kč

Nestandardní formáty: 85 Kč za 1 cm2     

Ořezové a pasovací znaky nesmí zasahovat do prostoru spadávky

Šéfredaktor: Josef Vališka
periodicita: měsíčník, vždy první týden v měsíci
náklad: 7000 ks
formát: 210 x 297 mm
rozsah: min. 60 stran
barevnost: 4 barvy, plnobarevný
papír: 90 g GF
obálka: 150 g KL

Titulní strana + 100 %
2. a 3. strana obálky +   30 %
4. strana obálky +   60 %

vložení dodaného reklamního letáku
velikosti A4 do celého nákladu:                5 Kč za ks

2 x 5 %
3 – 5 x 10 – 15 %
6 a vícekrát dle dohody s redakcí

bannery s hyperlinkovým odkazem 
v horní části (468 x 60 px) 13 000 Kč na 1 měsíc
banner v postranním sloupci  
(200 x 100, ...x 300 px) 7 000 Kč na 1 měsíc
Komerční článek na první pozici 
včetně odkazů a videa na YouTube 

 5 000 Kč na 1 týden

do 7 pracovních dnů před vydáním 100 %
do 14 pracovních dnů před vydáním   50 %

Texty ve formátu MS Word, nebo jiném standardním 
textovém formátu
Obrázky ve formátu JPG, TIF, PDF, EPS v rozlišení 300 dpi
Dodané inzeráty ve formátu PDF v rozlišení pro tisk

Vydává: TECH MEDIA PUBLISHING s.r.o. – Tech Magazín,
tel.: 774 622 300, petr.kostolnik@techmagazin.cz, 
www.techmagazin.cz

Inzertní články, případně změny v dodaném inzerátu 
provede naše grafické studio zdarma.

Základní informace

Inzerce na internetových stránkách: 

Storno poplatky:

Obálka:

Vkládaná inzerce:

Slevy za opakování:

Podklady pro inzerci:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


