ZÁHRADA & BÝVANIE
dvojmesačník
o príjemnom bývaní

Q - MEDIA
VYDAVATEĽSTVO

Cenník inzercie pre rok 2012
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrňujú 20% DPH, 1 EUR = 30,126 Sk.

ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana
1/2 strany vertikálne
1/2 strany horizontálne
1/3 strany
1/4 strany

1.960 EUR
964 EUR
964 EUR
632 EUR
498 EUR

PREFEROVANÉ POZÍCIE
FORMÁT 1/1 STRANA
1. strana vo vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)

2.292 EUR

FORMÁT 2/1 STRANY
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vo vnútri časopisu)
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vo vnútri časopisu)
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vo vnútri časopisu)
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vo vnútri časopisu)
štandardná 2/1 strana (vo vnútri časopisu)

4.482 EUR
4.080 EUR
3.800 EUR
3.500 EUR
3.288 EUR

OBÁLKY
druhá 1/1 strana obálky
tretia 1/1 strana obálky
štvrtá 1/1 strana obálky
cover 1/1 strana obálky
V - GATE otváracia predná obálka do V s rozmerom 2/1

2.292 EUR
2.160 EUR
3.288 EUR
4.610 EUR
4.282 EUR

VŠITÝ LIST
do väzby - dodaný inzerentom

2.680 EUR

P. R. RUBRIKY
1/1 strana
2/3 strany
1/2 strana
4/1 strana
1/6 strany v rubrike NOVINKY

1.296 EUR
688 EUR
632 EUR
2.480 EUR
280 EUR

PRÍPLATKY
Všetky zaručené pozície na určitú stranu (s výnimkou už preferovaných) + 10%
Všetky inzeráty vyrábané redakciou + 10%
CENY ZA VKLADANIE A VLEPOVANIE REKLAMNÝCH TLAČOVÝCH MATERIÁLOV
Cena za vkladanie viacstránkových propagačných materiálov sa určuje individuálne. Pri vkladaní alebo pribaľovaní vzoriek do časopisu, resp. na
obálku, objednáva inzerent súčasne inzerciu v tom istom čísle. Vzorka, alebo tester je vložený spravidla na tejto inzertnej strane. Cena inzercie
sa pri použití vzorky alebo testeru nemení. Možnosť vkladania alebo vlepenia inzercie je potrebné vždy prejednať s inzertným oddelením 20 dní
pred uzávierkou. Inzerent hradí technické náklady za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných tlačových materiálov, vzoriek a testerov
k číslu.
TECHNICKÉ NÁKLADY NA 1 KUS
voľné vkladanie do časopisu
voľné vkladanie do časopisu a zatavenie do fólie
vkladanie s určením pozície
vkladanie s určením pozície a zatavenie do fólie
vlepovanie na inzertnú stranu
vlepovanie na inzertnú stranu, resp. obálku a zatavenie do fólie

0,03 EUR
0,10 EUR
0,04 EUR
0,10 EUR
0,05 EUR
0,12 EUR

POZNÁMKY:
Časopis ZÁHRADA & BÝVANIE si dovoľuje poskytnúť VYBRANÝM INZERENTOM špeciálny BONUS v rubrike ADRESÁR vo forme riadkových
informácií o inzerentovi.
Storno poplatky: Do 14 dní pred uzávierkou – 50 %. Po uzávierke objednávok – 100 %.
Časopis ZÁHRADA & BÝVANIE si vyhradzuje právo neprijať inzertné materiály a vzorky výrobkov v prípade, že odporujú redakčnej orientácii
časopisu a jeho zásadám, respektíve nie je možné ich technické zrealizovanie.

