INZERCE - Český svaz včelařů, z.s.
Sazbový rejstřík inzertní strany
Šířka sloupce –
4 / 3 sloupcový text

Rozměry inzerátů

Závazné termíny

Technické parametry

Poznámka

184 x 260 mm
43 mm / 59 mm

1/1 (na spad) = 210 x 297 mm
1/1 = 184 x 260 mm
1/2 na výšku (na spad) 103 x 297 mm
1/2 na výšku = 90 x 260 mm
1/2 na šířku (na spad) = 210 x 147 mm
1/2 na šířku = 184 x 128 mm
1/3 na výšku (na spad) = 72 x 297 mm
1/3 na výšku = 59 x 260 mm
1/3 na šířku (na spad) = 210 x 103 mm
1/3 na šířku = 184 x 84 mm
1/4 na výšku = 43 x 260 (úzká verze) mm
1/4 na výšku = 90 x 128 mm
1/4 na šířku (na spad) = 210 x 80 mm
1/4 na šířku = 184 x 62 mm
1/8 na výšku = 43 x 128 mm
1/8 na šířku = 90 x 62 mm
1/16 na výšku = 43 x 62 mm
u inzerátů na spad musí být rozměr větší o 4 mm na všechny strany.
Konec příslušného kalendářního měsíce, pro březen konec ledna atd.
Inzeráty dodávat ve formátu: tiskové PDF verze 1,3 (nebo 1,4 se sloučenými
vrstvami), pokud je to možné zvolte PDF/X-1a, nebo TIFF, ovladač Scitex
Brisque 4, rozlišení 2540 dpi. Vše ve CMYKu. K inzerátu je nutné
dodat barevný náhled, nejlépe obrázek JPG v rozlišení cca 300 DPI.
Je-li inzerát na spad, musí mít ořezové a pasovací znaky. V ostatních
případech není třeba.
Vydavatel si vyhrazuje právo řídit se schváleným režimem RV ČSV platným pro
inzerci. Vydavatel nenese odpovědnost za tiskové chyby, nesrovnalosti nebo
barevné odlišnosti ve vytištěném inzerátu vzniklé vinou nedodržení výše
uvedených technických parametrů.

AKTUÁLNÍ CENY

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 21 %
ŘÁDKOVÁ INZERCE
· 1 řádek = 40 úhozů včetně mezer
· první řádek stojí 85 Kč, každý další (i započatý) řádek 50 Kč
· inzerát uveřejněný pod značkou (nestává se) má zvýšenou sazbu o 40 Kč (na poštovné za doručení došlých
písemných nabídek);
· k ceně za inzerát se připočítává DPH (vydavatel časopisu – ČSV, z. s. – je plátcem DPH); Nejnižší možná cena inzerce
je tedy 135 Kč + DPH pro dvouřádkový inzerát

INZERCE - Český svaz včelařů, z.s.

Formát

PLOŠNÁ INZERCE + 21 % DPH
Barevná

1/1 strany

39200

1/2 strany

23200

1/3 strany

15400

1/4 strany

11800

1/8 strany

5700

1/16 strany

2900

