
MarketingSalesMedia je týdeník o marketingu, obchodu a médiích, jehož hlavním 
cílem je pomáhat zadavatelům reklamy s klíčovým požadavkem majitelů firem – PRO-
DÁVAT. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem s rozhodovacími pravomocemi 
klíčové informace, analýzy, unikátní výzkumy a další podklady nezbytné pro jejich od-
povědné rozhodování.

Periodicita: týdeník
Cena výtisku: 65 Kč
Tištěný náklad: 5 000 kusů 
zdroj: Vydavatel

Čtenost vydání: 12 300 čtenářů 
zdroj: odhad MÉDEA RESEARCH, na základě dat  
Media Projektu a ABC ČR za 1-2 2017

Formát: 205 × 280 mm
Rozsah: 32 stran
Papír, vazba: 
70 g LWC
Vazba V1

Cílová skupina:  
Čtenáře tvoří lidé s rozhodovací pravomocí – převážně oblast financí a vedení společností. 

Pravidelné rubriky:
Retail, Média, Marketing, Sales

Rozhovor s Andreou Fafl íkovou, která řídí strategii
PR a eventů LEGO pro region CEEMEA →   s. 16

„Ve fi rmě musím 
roli eventů obhájit 

a měřit jejich dopad.“

„Z pohledu komunikace značek je zajímavější kategorie youtuberů, 
tvůrců obsahu. Jsou to ti, kteří od ‚Ahoj, všichni!‘ došli dál než jen 
ke clickbaitům a pochopili, že pojem práce s kamerou neznamená 
‚koupit si tu nejlepší‘. Svůj obsah posunuli dál. Co se při své tvorbě 
na YouTube naučili, umějí využít i jinde.“
NIKOLA FOKTOVÁ, kreativní ředitelka, Inspiro Solutions →   s. 26
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„Z pohledu komunikace značek je zajímavější kategorie youtuberů, 
tvůrců obsahu. Jsou to ti, kteří od ‚Ahoj, všichni!‘ došli dál než jen 
ke clickbaitům a pochopili, že pojem práce s kamerou neznamená 
‚koupit si tu nejlepší‘. Svůj obsah posunuli dál. Co se při své tvorbě 

roli eventů obhájit 
a měřit jejich dopad.“

NAŠÍM CÍLEM
JE EVROPA
Firma Fine Gusto 
hledá investora. 
„Chceme vstoupit
na zahraniční trhy,“ 
říkají její jednatelé 
Pavel Doležal 
a David Novák →   s. 24

Tomáš Duda, který je u nás zodpovědný za značku
Fiskars, hovoří o specifi kách trhu s nářadím →   s. 16

„Vysvětlit benefi ty
výrobku je zásadní,

ale někdy složité.“

„Pokud se youtuber začne nelichotivě vyjadřovat na adresu člověka, 
aby jej znemožnil, může se za určitých okolností tento člověk u soudu 
dožadovat náhrady nemajetkové újmy na základě práva na ochranu
osobnosti. Bude-li úspěšný, může se částka, kterou soud uloží zaplatit 
youtuberovi, vyšplhat do velmi vysokých čísel.“
MARTIN KURKA, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ELEGAL →   s. 22
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„Pokud se youtuber začne nelichotivě vyjadřovat na adresu člověka, 

E-SHOP JEN
PRO NÁS
Jana Šímová šéfuje třem
prodejnám Hugo Boss.
Značku v ČR neprovozuje
exkluzivně, bude ale jediná
s vlastním e-shopem →   s. 12

„Pokud se youtuber začne nelichotivě vyjadřovat na adresu člověka, 
aby jej znemožnil, může se za určitých okolností tento člověk u soudu 
dožadovat náhrady nemajetkové újmy na základě práva na ochranu
osobnosti. Bude-li úspěšný, může se částka, kterou soud uloží zaplatit 

PROPAD
 

Míchaných nápojů na bázi piva, tzv. beermixů,
se u nás pije rok od roku méně →   s. 12

Pomohlo nám, že jsme aplikaci na začátku uvedli na iPadu,
což bylo to nejtěžší, co jsme si mohli vybrat, ale vyzkoušeli
jsme si to. Když jsme pak uvedli verzi pro Android a iPhone
a aplikace mohla být i na telefonu, zájem se rázem značně zvýšil,
říká Miroslav Pešta, spolumajitel projektu Mooveez →   s. 22

Telefon tomu dává
jinou dynamiku

2012 20142013 2015 2016
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ČASEM PŮJDEME
I DO TELEVIZE
Nadlinková reklama je důležitá,
přijde ale až v další fázi. Teď
se testuje a s agenturou McCann
tvoří strategie, říká šéf marketingu
Kiwi.com Stephen Davis →   s. 16

jsme si to. Když jsme pak uvedli verzi pro Android a iPhone

Telefon tomu dává
jinou dynamiku
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„Rádio Zet
od září
přinese
zprávy i do 
mobilů.“
LUBOR ZOUFAL, 
ředitel strategického
rozvoje Lagardere
Active ČR →   s. 16

„Splnili jsme literu zákona tím, že jsme na billboardy přidali 
státní vlajky. Věříme, že ústavní stížnosti bude vyhověno, 
a šetříme tak náklady státu. Pokud bychom venkovní nosiče 
demontovali, chtěli bychom peníze po státu zpět.“
MAREK PAVLAS, ředitel BigMedia a předseda SPVR →   s. 23

TEREZA KUČEROVÁ POPISUJE, PROČ BONAMI.CZ
MĚNÍ OBCHODNÍ MODEL I KOMUNIKACI → S. 24

ŠETŘIT S PŘÍBĚHY

„Splnili jsme literu zákona tím, že jsme na billboardy přidali 
státní vlajky. Věříme, že ústavní stížnosti bude vyhověno, 
a šetříme tak náklady státu. Pokud bychom venkovní nosiče 
demontovali, chtěli bychom peníze po státu zpět.“
MAREK PAVLAS,

Ředitel fi rmy L�Oréal Tomáš Hruška hodnotí digitální
transformaci, kterou jeho fi rma prochází →   s. 24

„Digitál pro nás není
třešničkou na dortu,
je to ten dort.“

„Zatímco v České republice fi rmy inzerující pozice brand manažerů
žádají kreativitu nebo řidičský průkaz, v USA schopnost inovovat
neboli kreativitu považuje za důležité si v nabídce této pozice anebo
pozice associated brand manažera nárokovat o 20 % méně inzerentů. 
Naopak se zde objevuje požadavek na strategické myšlení.“
ZUZANA WROBLOWSKÁ, marketingová konzultantka →   s. 22
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pozice associated brand manažera nárokovat o 20 % méně inzerentů. 

„Digitál pro nás není
třešničkou na dortu,

MÁME LEVNÉ
NOTEBOOKY

Na rozdíl od okolních
zemí u nás vyjdou

nejlevněji. S parfémy
či plenami je to jinak,

říká Tomáš Braverman
z Heureky →   s. 20

FOTKY
 

I Češi stále více používají Instagram. Kolik mají
na této sociální síti v průměru kontaktů? →   s. 12

„Programatická reklama v on-linu byla pro inzerenty cool, ale 
trvalo rok a půl, než ji reálně vyzkoušeli. Nikdo nechtěl být první, 
zároveň měli obavu z toho, že nebudou mít kontrolu nad tím, kde 
se reklama zobrazí. S televizí to bude obdobný případ,“ říká
Zuzana Bergrová, ředitelka agentury Go.Direct →   s. 20

Programatika
dobývá televizi

Do 10 26 až 5011 až 25 51 až 150 Více
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ČESKÝ TRH JEŠTĚ
NENÍ NASYCEN
Na českém trhu je prostor ještě tak
pro dalších 60 jednotek, odhaduje
Markéta Krejčíková z Bageterie
Boulevard. Celkem by tedy u nás
mohlo být až 100 provozoven →   s. 18

„Programatická reklama v on-linu byla pro inzerenty cool, ale 
trvalo rok a půl, než ji reálně vyzkoušeli. Nikdo nechtěl být první, 
zároveň měli obavu z toho, že nebudou mít kontrolu nad tím, kde 
se reklama zobrazí. S televizí to bude obdobný případ,“ říká
Zuzana Bergrová,

Programatika
dobývá televizi

    

Martin Štangl, šéfkuchař restaurace Eska, nabízí lokální jídlo ze
zapomenutých surovin. Chce své zákazníky něčemu naučit →   s. 24

„Všichni mají už
dost globalizace
a uniformních jídel.“

„Zcela dominantní je mezi sponzory partner hokejového mistrovství
Škoda Auto. 63 % respondentů si tuto značku vybaví jako první.
Více než polovina dotázaných uvedla, že zaznamenala také
sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna či pivovary Pilsner Urquell.“
KAMIL KUNC, client service manažer NMS Market Research představuje,
jaká média a značky těží z mistrovství světa v hokeji →   s. 22
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„Zcela dominantní je mezi sponzory partner hokejového mistrovství
Škoda Auto. 63 % respondentů si tuto značku vybaví jako první.

sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna či pivovary Pilsner Urquell.“
 client service manažer NMS Market Research představuje,

S REKLAMOU
ŠETŘÍME
David Duroň představil novinky
O2 TV. Jednou z nich má být
i změna způsobu, jakým si diváci
program vybírají →   s. 18

Harmonogram

číslo datum vydání uzávěrka podkladů

 52/17–1/18 18. 12. 17 4. 12. 17

 2–3/18 8. 1. 18 21. 12. 17

 4/18 15. 1. 18 28. 12. 17

 5/18 22. 1. 18 8. 1. 18

 6/18 29. 1. 18 15. 1. 18

 7/18 5. 2. 18 22. 1. 18

 8/18 12. 2. 18 29. 1. 18

 9/18 19. 2. 18 5. 2. 18

 10/18 26. 2. 18 12. 2. 18

 11/18 5. 3. 18 19. 2. 18

 12/18 12. 3. 18 26. 2. 18

 13/18 19. 3. 18 5. 3. 18

 14/18 26. 3. 18 12. 3. 18

 15/18 3. 4. 18 19. 3. 18

 16/18 9. 4. 18 26. 3. 18

 17/18 16. 4. 18 29. 3. 18

 18/18 23. 4. 18 9. 4. 18

 19/18 30. 4. 18 16. 4. 18

 20/18 7. 5. 18 23. 4. 18

 21/18 14. 5. 18 30. 4. 18

 22/18 21. 5. 18 7. 5. 18

 23/18 28. 5. 18 14. 5. 18

 24/18 4. 6. 18 21. 5. 18

 25/18 11. 6. 18 28. 5. 18

 26/18 18. 6. 18 4. 6. 18

 27/18 25. 6. 18 11. 6. 18

 28–29/18 2. 7. 18 18. 6. 18

 30–31/18 16. 7. 18 29. 6. 18

 32–33/18 30. 7. 18 16. 7. 18

 34–35/18 13. 8. 17 30. 7. 18

 36/18 27. 8. 18 13. 8. 18

 37/18 3. 9. 18 20. 8. 18

 38/18 10. 9. 18 27. 8. 18

 39/18 17. 9. 18 3. 9. 18

 40/18 24. 9. 18 10. 9. 18

 41/18 1. 10. 18 17. 9. 18

 42/18 8. 10. 18 24. 9. 18

 43/18 15. 10. 18 1. 10. 18

 44/18 22. 10. 18 8. 10. 18

 45/18 29. 10. 18 15. 10. 18

 46/18 5. 11. 18 22. 10. 18

 47/18 12. 11. 18 29. 10. 18

 48/18 19. 11. 18 5. 11. 18

 49/18 26. 11. 18 12. 11. 18

 50/18 3. 12. 18 19. 11. 18

 51/18 10. 12. 18 26. 11. 18

 52/18–1/19 17. 12. 18 3. 12. 18

 2/19 7. 1. 19 20. 12. 18

Ceník platný od 1. 1. 2018



Inzerce:  
Media Master, s. r. o., Mikuleckého 1309/4, PSČ 147 00  Praha 4 – Braník
Kontakt: tel. +420 251 082 203 (243), e-mail: inzerce@media-master.cz
Podklady: tel. +420 251 082 203 (243), e-mail: podklady@media-master.cz

V případě zrušení potvrzené objednávky je objednatel 
povinen zaplatit stornovací poplatky v této výši:
do 14 kalendářních dnů před uveřejněním 100 % ceny
od 14 do 21 kalendářních dnů před uveřejněním 80 % ceny
od 21 do 28 kalendářních dnů před uveřejněním 50 % ceny
nad 28 dní bez stornovacích poplatků

Stornovací poplatky

Podklady je možno dodat v elektronické podobě jako hotový obrázek ve formátu PDF (písmo ve křivkách), EPS (písmo ve křivkách), AI (písmo ve křivkách) nebo TIFF, 
minimální rozlišení 300 dpi. V případě PR inzerce nesmí design obsahovat grafické prvky identifikovatelné s grafickým stylem časopisu MarketingSalesMedia (např. 
velmi nápadně připomínající velikost a styl písem titulku či obecného textu). Pro větší výraznost doporučujeme u textových inzerátů světlý barevný podklad (s výjim-
kou světle modré). Formát Illustrator a PDF generované z Illustratoru nebo InDesignu. Photoshop – v příslušné kvalitě. Illustrator – všechna písma zvektorizovaná. 
PDF – nesmí obsahovat písma, je nutno již ve zdroji zvektorizovat, zadaný rozměr inzerátu v PDF musí odpovídat rozměru včetně ořezů (5 mm).

tecHnické Specifikace

V případě formátů na spad je nutné přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.

rozměry formátů plošné inzerce

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. 
U nových klientů platba za inzerci předem. Ve zvláštních 
případech a při nestandardních inzertních požadavcích  
si vydavatel vyhrazuje právo účtovat smluvní ceny.

Rozhovor s Andreou Fafl íkovou, která řídí strategii
PR a eventů LEGO pro region CEEMEA →   s. 16

„Ve fi rmě musím 
roli eventů obhájit 

a měřit jejich dopad.“

„Z pohledu komunikace značek je zajímavější kategorie youtuberů, 
tvůrců obsahu. Jsou to ti, kteří od ‚Ahoj, všichni!‘ došli dál než jen 
ke clickbaitům a pochopili, že pojem práce s kamerou neznamená 
‚koupit si tu nejlepší‘. Svůj obsah posunuli dál. Co se při své tvorbě 
na YouTube naučili, umějí využít i jinde.“
NIKOLA FOKTOVÁ, kreativní ředitelka, Inspiro Solutions →   s. 26
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„Z pohledu komunikace značek je zajímavější kategorie youtuberů, 
tvůrců obsahu. Jsou to ti, kteří od ‚Ahoj, všichni!‘ došli dál než jen 
ke clickbaitům a pochopili, že pojem práce s kamerou neznamená 
‚koupit si tu nejlepší‘. Svůj obsah posunuli dál. Co se při své tvorbě 

roli eventů obhájit 
a měřit jejich dopad.“

NAŠÍM CÍLEM
JE EVROPA
Firma Fine Gusto 
hledá investora. 
„Chceme vstoupit
na zahraniční trhy,“ 
říkají její jednatelé 
Pavel Doležal 
a David Novák →   s. 24

1/1
do zrcadla 177×256 mm
na spad 205×280 mm

1/2
do zrcadla 177 × 126 mm
na spad 205 × 140 mm

1/3
do zrcadla 177 × 84 mm
na spad 205 × 98 mm

1/4
do zrcadla 116 × 94 mm

1/4
do zrcadla 86 × 126 mm

Junior page
do zrcadla 116× 170 mm

1/2
do zrcadla 86× 256 mm
na spad 100× 280 mm

1/3
do zrcadla 56 × 256 mm
na spad 70× 280 mm

1/6
86× 84 mm

1/8
56 × 94 mm

1/8
86 × 63 mm

1/16
56× 46 mm

1/16
86 × 30 mm

1/6
do zrcadla 177 × 42 mm
na spad 205 ×56 mm

1/6
56 × 126 mm

4. obálka 95 000 Kč
1/1 strana 72 000 Kč
Junior Page 45 000 Kč
1/2 strany 41 000 Kč
1/3 strany 28 000 Kč
1/4 strany 21 500 Kč
1/6 strany 14 500 Kč
1/8 strany 11 500 Kč
1/16 strany 5 500 Kč

plošná inzece

Ceny za vkládání, všívání, vlepování a jiné nestandardní formy inzerce budou stanoveny smluvně.
vkládání, všívání, vlepování

za umístění 25 %
za grafické zpracování 20 %

personální inzerce 50 %
opakovací 
3x −3 %
4–6x −5 % 
7–10x −7 %
11–20x −13 % 
více než 21x −20 %

příplatky

Slevy

n  vklady dodat na paletách volně ložené, hřbety jedním směrem
n  jednotlivá patra prokládat kartonovým archem
n  palety dostatečně pevně páskované, aby nedocházelo k jejich rozsypání, pečlivě zabalené


