
Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.000 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: třetí týden v měsíci
formát: A5, průměrně 48 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

ExKlUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
2.979 Kč
 4.568 Kč (jednostranný) 
6.030 Kč (oboustranný)
479 Kč
 
279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

PR ČláNKy
PR článek 1/2: 1.199 Kč
PR článek 1/1: 2.199 Kč
PR článek 2/1: 4.399 Kč

oStatNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5: 

logo na přední straně:
odkaz na PR článek 

na hlavní straně:
řádková inzerce:

tEChNICKé PodMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
•  v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme 

ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF, AI a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace ceníku: 10. 3. 2014

Zajišťuje tiskárna Profi-tisk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:

+420 603 588 338, brejchova@profitisk.cz
+420 775 332 299, inzerce@profitisk.cz

www.profitisk.cz

Uzávěrky: červenec/srpen 4. 8., září 8. 9., říjen 6. 10., listopad 3. 11., prosinec 8. 12.
data expedice: červenec/srpen 15. 8., září 19. 9., říjen 17. 10., listopad 14. 11., prosinec 19. 12.


