OZNAČENIE MODULOV:
MP – Modul prednej strany (48x76 mm)
MZ – Modul zadnej strany (48x68 mm)
MV – Modul vnútornej strany (48x68 mm)
ZÁKLADNÁ CENA MODULOV MP, MZ,MV (ďalej M):
1xM – 48 € bez DPH
2xM – 84 € bez DPH
3xM – 132 € bez DPH
4xM – 167 € bez DPH
6xM – 246 € bez DPH
8xM – 283 € bez DPH
12xM – 380 € bez DPH
16xM – 498 € bez DPH
PRÍPLATKY:
MP – Modul prednej strany – 30% zo základnej ceny
MZ – Modul zadnej strany – 15% zo základnej ceny
ZĽAVY ZA OPAKOVANÚ INZERCIU:
3 opakovania – 5%
6 opakovaní – 10%
12 opakovaní – 20%
RIADKOVÁ INZERCIA:
Bezplatná, nekomerčného charakteru.
Max. počet znakov – 130

PREDNÁ STRANA (MP)

Formát strany: A4, vysoká kvalita farebnej tlače.
Strany sú rozdelené na niekoľko, rovnako veľkých modulov.
Môžete si vybrať rozmer inzerátu, ktorý Vám najviac vyhovuje.
Rozmer Vášho inzerátu, zistíte sčítaním rozmerov jednotlivých modulov.
Ich rozmery a počty na jednotlivých stranách, si môžete pozrieť
na grafickom spracovaní náhľadu strán (vpravo).

Modul 48x68
MZ
mm

VNÚTORNÁ STRANA (MV)

CENNÍK

HLAVIČKA
(nie je reklamná plocha)

ZADNÁ STRANA (MZ)
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STORNO POPLATKY:
10% – viac ako 31 dni z ceny neuverejnenej inzercie
30% – 16–30 dní z ceny neuverejnenej inzercie
60% – 6–15 dní z ceny neuverejnenej inzercie
100% – 0–5 dní z ceny neuverejnenej inzercie

CENNÍK

Výpočet dní pri storno poplatkoch,
vychádza z termínu uzávierky.
TERMÍN UZÁVIERKY:
Každý mesiac 26. – v prípade ak tento dátum pripadne
na deň pracovného pokoja, alebo št. sviatok, uzávierka
sa posúva na nabližší dátum pracovného dňa, pred 26.

TECHNICKÉ PODMIENKY INZERCIE
I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
-

ofsetová tlač
70 g natieraný papier
farebná tlač
rozmer strany: 210x297 mm

reklamná agentúra

V. VÝROBA INZERÁTU VYDAVATEĽOM
- po predložení korektných podkladov na výrobu
inzerátu zo strany objednávateľa, vydavateľ vyhotový
inzerát podľa dohodnutých podmienok. Vydavateľ inzerát
zašle, rsp. osobne predloží na schválenie objednávateľovi,
ktorý ho musí odsúhlasiť. V prípade, ak objednávateľ
v lehote určenej uzávierkou inzerát neodsúhlasí, tento sa
považuje za odsúhlasený.

II. PREDLOHY PRE TLAČ
- farebný priestor - CMYK
- nepoužívať priame farby
- rozlíšenie min. 300 DPI

III. PRÍJEM HOTOVÝCH INZERÁTOV

VI. UPOZORNENIE
- inzertné podklady musia byť dodané v dohodnutom termíne
- pokiaľ sa z dôvodu nedodržania techn. podmienok zo strany
objednávateľa, vyskytnú nedostatky, bude inzercia spracovaná
v kvalite, zodpovedajúcej nedostatkom v podkladoch. V takomto
prípade, vydavateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu tlače
uverejnenej inzercie a reklamácia nebude akceptovaná.

- farebný priestor - CMYK
- texty prevedené do kriviek
- rozmer inzerátu: presný, bez spadávky
(rozmer modulu podľa objednávky)
- formáty: PDF, PS, EPS, AI (do verzie CS4),
v prípade zaslania bitmapových formátov
JPEG, TIFF - musí byť rozlíšenie min. 300 DPI

IV. PODKLADY PRE VÝROBU INZERÁTU
- zaslané elektronicky, CD, USB
- texty v elektronickej podobe
(Word, Open office, Text edit)
- obrázky, fotografie vo formátoch
JPEG, TIFF, EPS, PDF - prevedené do CMYK,
rozlíšenie min. 300 DPI
- logo v krivkách

PODMIENKY

