Ceník tištěné inzerce

Vinařský obzor
První číslo Vinařského obzoru vyšlo 24. 1. 1907.
Nyní vychází jako odborný měsíčník pro vinohradnictví, sklepní hospodářství, obchod vínem, vinařskou
gastronomii a určitými tématy také pro širší vinařskou veřejnost.
Mezi předplatiteli je pak kromě většiny z řad pěstitelů révy a výrobců vína také nemálo odborníků v gastronomii vína, majitelů vinoték, specializovaných obchodů s vínem a ostatních znalců i konzumentů vína, kteří
se chtějí o révě vinné a víně vzdělávat po odborné stránce.
název/formát

rozměr

cena bez DPH

poznámka

2/1 dvojstrana

420 x 297 mm + 5 mm spad

40 000 Kč

možno i v kombinaci s vnitřní stranou obálky

1/1 celostrana - čtvrtá strana obálky

210 x 297 mm + 5 mm spad

35 000 Kč

zadní strana magazínu

1/1 celostrana - vnitřní strany obálky

210 x 297 mm + 5 mm spad

30 000 Kč

druhá a třetí strana obálky

1/1 celostrana - blok magazínu

210 x 297 mm + 5 mm spad

20 000 Kč

1/2 půlstrana - horizontálně

210 x 150 mm + 5 mm spad

12 000 Kč

umístění vždy ve spodní části stránky

1/3 třetina strany - horizontálně

210 x 99 mm + 5 mm spad

8 000 Kč

umístění vždy v pravé části dvoustránky vespod,
s možnost navazující inzerce na dvoustranně

1/3 třetina strany - vertikálně

70 x 297mm + 5 mm spad

8 000 Kč

možnost navazující inzerce na dalších stranách, vždy
ve pravé části stránky

1/4 čtvrtina strany - horizontálně

210 x 74 mm + 5 mm spad

6 500 Kč

umístění vždy v pravé části dvoustránky vespod,
s možností navazující inzerce na dvoustranně

2/1 dvojstrana

1/1 celostrana

1/2 půlstrana
horizontálně

1/3 třetina strany
horizontálně

1/3 třetina strany
vertikálně

1/4 čtvrtina strany
horizontálně
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PR texty
název/formát

podklady

cena bez DPH

poznámka

PR text - 2/1 dvojstrana

text 5 000 - 6 000 znaků
fotografie v tiskové kvalitě 300DPI

25 000 Kč

redakce si vyhrazuje právo editorsky zasahovat do textu

PR text - 1/1 celostrana

text 2 500 - 3 000 znaků
fotografie v tiskové kvalitě 300DPI

15 000 Kč

redakce si vyhrazuje právo editorsky zasahovat do textu

Řádková inzerce *
cena
pro nekomerční užití
(jednorázový prodej)

2,80 Kč za znak
nejméně však 100Kč

podklady

poznámka
znaky jsou počítány včetně mezer,
při zvýraznění (podtržení, tučně, rámeček, negativ)
účtujeme příplatek 50 %

v digitální podobě
text - DOC, DOCX, TXT, RTF, ODT

* Pro předplatitele Vinařského obzoru je služba řádkové inzerce zdarma.

Vkládaná inzerce
název/formát

rozměr

cena bez DPH

poznámka

A4 - celostrana

210 x 297 mm

12 000 Kč

při počtu 2 200 výtisků VO

A5 - půlstrana

210 x 148 mm

7 000 Kč

při počtu 2 200 výtisků VO

jiné formáty

libovolný

zpracování

dle domluvy
a specifikace

podklady

zpracování inzerce dle vámi zaslaných podkladů

v digitální podobě

tisk vkládané inzerce

tiskové PDF

cena bez DPH

poznámka

750Kč
za hodinu práce
dle domluvy
a specifikace

nacenění tiskárnou Grafico

Ceník tištěné inzerce

Výroba inzerce
cena
zpracování inzerce
dle vámi zaslaných podkladů

podklady

poznámka

v digitální podobě
fotografie - 300DPI při tiskové velikosti, formáty TIF, JPG
text - DOC, DOCX, TXT, RTF, ODT

750Kč
za hodinu práce

zpracování standardní inzerce se pohybuje
mezi jednou a dvěmi hodinami práce

Slevy **
opakování

rabat za objednávku

3x

4x

5x

6x

7x

8x

9x

10x

11x

nad 50 000 Kč

nad 100 000 Kč

nad 200 000 Kč

více

3%

4%

5%

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

4%

8%

12 %

individuální
domluva

** poskytnout lze vždy pouze jednu z výše uvedených slev, nelze je kombinovat.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník je platný od 1. 1. 2018.

