Ceník platný od 1. 1. 2018

€

Spevák peter Lipa – Jazz do m ňa preráStoL

10 /

2017

1,49

s to s t r án r ozh ovo r ov pr e ľu d í, k to r í n e z abu d li čí tať
Herci Demi moore
& Alec BAlDwin
Spoveď hollywoodskych
svetobežníkov
Iránska spisovateľka
AzAr nAfisi
Nechať sa ukameňovať?
Modranský pražiar kávy
Marek Fajčík
Zo života kávového zrnka
Herečka GABrielA
mArcinková
Hororu, ktorý
natáčam, verím

Periodicita:
mesačník
Predajná cena: 1,49 €
Tlačený náklad: 20 000 kusov
zdroj: Vydavatel

Predaný náklad: 7 300 kusov
zdroj: Vydavatel

Formát: 215 x 295 mm
Rozsah: 96 strán + 4 strany obálka
Papier, väzba:
obálka 150 g, lesklá krieda UV lak
vnútro 70 g CHARISMA BRILIANT
pevná väzba V2

roGer
feDerer

mojA skvelá
SloveNSká žeNa

Časopis INTERVIEW, jediný časopis na slovenskom trhu, ktorý každý mesiac prináša
sto strán výnimočných rozhovorov s inšpiratívnymi osobnosťami zo všetkých oblastí
nášho života. Najvýznamnejší predstavitelia domácej a zahraničnej kultúry, umenia,
vedy, športu, politiky a biznisu otvorene hovoria o svojom živote, ceste k úspechu aj
pádoch, súkromí a plánoch do budúcnosti.
Cieľová skupina:
Čitatelia v produktívnom veku, vyrovnaný podiel oboch pohlaví, prevaha čitateľov
s VŠ alebo SŠ, socioekonomická skupina A, B, sledujú módne a spoločenské trendy,
radi čítajú a nakupujú.
zdroj: Médea Research

Harmonogram
číslo

vychádza

dodanie podkladov

1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18

3. 1. 18
7. 2. 18
7. 3. 18
4. 4. 18
2. 5. 18
6. 6. 18
4. 7. 18
1. 8. 18
5. 9. 18
3. 10. 18
7. 11. 18
5. 12. 18

19. 12. 17
23. 1. 18
20. 2. 18
20. 3. 18
17. 4. 18
22. 5. 18
19. 6. 18
17. 7. 18
21. 8. 18
18. 9. 18
23. 10. 18
20. 11. 18

1/19

2. 1. 19

18. 12. 18

Vydavateľ: EMPRESA MEDIA Slovakia, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Inzercia: EMPRESA MEDIA Slovakia, s. r. o., e-mail: inzerce-sk@empresamedia.cz
Podklady: tel.: +421 2 5296 2443, mobil: 0911 219 719, 0910 797 577, e-mail: gubricka@empresamedia.cz

Vkladanie, všívanie, vlepovanie

Plošná inzercia
2/1 strana (Panoráma)
2. obálka
3. obálka
4. obálka
1/1 strana
1/2 strana
1/3 strana
1/4 strana
1/8 strana

Stornovacie poplatky

Voľné vkladanie do časopisu –

k inzercii 0,04 eur/ks, samostatne 0,10 eur/ks
Voľné vkladanie do časopisu a zatavenie fólie –

k inzercii 0,10 eur/ks, samostane 0,16 eur/ks
Vkladanie s určením pozície –

k inzercii 0,06 eur/ks, samostatne 0,12 eur/ks
Vkladanie s určením pozície a zatavenie do fólie –

k inzercii 0,11eur/ks, samostatne 0,18 eur/ks
Vlep na inzertnú stranu inzerenta – 
0,06 eur/ks
Vlep na inzertnu stranu, obálku
a zatavenie do fólie – 
0,13 eur/ks

5 300 eur
3 955 eur
3 450 eur
4 544 eur
3 450 eur
1 935 eur
1 599 eur
1 430 eur
840 eur

Ceny za všívanie, vlepovanie a iné neštandardné formy
inzercie budú stanovené dohodou.
n vklady dodať na paletách voľné ložené, chrbty jedným smerom
n jednotlivé poschodia prekladať kartónovým hárkom
n palety dostatočne pevne páskované, aby nedochádzalo

k ich rozsypaniu, starostlivo zabalené

V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je objednávateľ
povinný zaplatiť stornovacie poplatky v tejto výške:
do 14 kalendárnych dní pred uverejnením
100 % ceny
od 14 do 21 kalendárnych dní pred uverejnením 80 % ceny
od 21 do 28 kalendárnych dní před uveřejněním 50 % ceny
nad 28 dní
bez stornovacích poplatkov

Príplatky
za umiestnenie
za grafické spracovanie

20 %
20 %

U nových klientov platba za inzerciu vopred. Všetky ceny
sú uvedené bez 20 % DPH. V zvláštnych prípadoch a pri
neštandardných inzertných požiadavkách si vydavateľ
vyhradzuje právo účtovať zmluvné ceny.
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Panoráma
2/1
na spad 430 × 295 mm

1/3
do zrkadla 58 × 255 mm
na spad 73 × 295 mm

1/1
do zrkadla 185 × 255 mm
na spad 215 × 295 mm

1/3
do zrkadla 185 × 84 mm
na spad 215 × 99 mm

Junior page
do zrkadla 137 × 186 mm
na spad 152 × 199 mm

1/4
do zrkadla 42,5×255 mm
na spad 57,5×295 mm

Technické špecifikácie
Podklady je možné dodať v elektronickej podobe ako hotový obrázok vo formáte PDF (písmo v krivkách), EPS (písmo v krivkách), AI (písmo v krivkách) alebo TIFF, minimálne rozlíšenie 300 dpi. V prípade
PR inzercie nesmie dizajn obsahovať grafické prvky identifikovateľné s grafickým štýlom časopisu INTERVIEW (napr. veľmi nápadne pripomínajúce veľkosť a štýl písiem titulku či všeobecného textu). Na
väčšiu výraznosť odporúčame v textových inzerátoch svetlý farebný podklad (s výnimkou svetlomodrej).
Formáty Illustrator a PDF generované z Illustratora alebo InDesignu, Photoshop – v príslušnej kvalite,
Illustrator – všetky písma zvektorizované. PDF – nesmie obsahovať písma, nutné už v zdroji zvektorizovať, zadaný rozmer inzerátu v PDF musí zodpovedať rozmeru vrátane orezov (5 mm). Termín dodania
podkladov 12 pracovných dní pred dátumom uverejnenia.

V prípade formátov na spad je nutné pridať spadávku 5 mm na všetkých orezových stranách.

1/2
do zrkadla 90 × 255 mm
na spad 105 × 295 mm

1/4
do zrkadla 185 × 60 mm
na spad 215 × 75 mm

1/2
do zrkadla 185 × 133 mm
na spad 215 × 148 mm

1/6
ddo zrkadla 58 × 134 mm
na spad 73 × 148 mm

