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Prodaný náklad: 10 329 kusů

Příliš
mnoho
náhod

Diagnóza
mazánek
Markéta a Pavel nebyli
ve vztahu sami. Kdo se
stal tím nejhorším
protivníkem?

Životem Kristýny
zamíchaly hříchy
z mládí jejího
vykutáleného tatínka.
Jak to poznamenalo
celou rodinu.

Ozvěny
ze záhrobí

Magie
zvěrokruhu

Cena
lásky

číslo

zdroj: Vydavatel

Strhující příběhy, které píše sám život

Pokoušet zbloudilé duše
mrtvých se nevyplácí! Paní
Majda se totiž dopátrala
děsivé minulosti…

Harmonogram

Periodicita:
měsíčník
Cena výtisku: 15 Kč
Tištěný náklad: 90 000 kusů

Existuje láska
podle horoskopu?
Odpověď uvnitř!

zdroj: ABC ČR, VII. 2018

Čtenost vydání: 51 300 čtenářů
zdroj: odhad Médea Research, na základě dat ABC ČR
a Media Projektu za 1+2Q 2018

Formát: 205 × 280 mm
Rozsah: 32 stran + 4 strany obálka
Papír, vazba:
obálka 80 g LWC
vnitřek 45 g novinový papír
vazba V1

Vaření
Senzační domácí
zmrzliny

Jsou peníze a luxus zárukou spokojenosti?
Slečna Karolína vsadila všechno na jednu
kartu! Našla vytoužené štěstí?
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Strhující příběhy, které psal sám život. Měsíčník Sedmička NAŠE ŽIVOTY je plný
dojemných příběhů, lidských osudů, i veselých historek se šťastným koncem. Nechybí ani rubriky věnované zdraví a ezoterice, horoskopům, křížovkám a receptům.
Pravidelné rubriky:
Příběhy, Horoskopy, Křížovky, Ezoterika, Recepty
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Strhující příběhy, které píše sám život

Doupě
neřesti

Paní Johana si chtěla
užívat klidného důchodu.
Kam až ji dohnalo
počínání souseda Lukáše?

Vlněné
překvapení
Jitka s manželem vyrazili vstříc
dobrodružství, které mělo
nečekanou dohru. Jak se změnil
jejich dosavadní život?

jen č
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Zabijáci
štěstí
Styl života Mirkovy
manželky a dcery
ničí nejen je samotné,
ale i celou rodinu.
Mají naději?

Magie
zvěrokruhu

Žlutočerné
peklo
Na pana Otu i jeho malé
vnučky číhalo v lese
nebezpečí. Vyšel pokus
o jejich záchranu?

Veselá
hospodská
Marek v nouzi požádal
o pomoc manželku. A nestačil
se divit! Dokázala položit jeho
podnikání na lopatky?

Alena Mihulová

Miro Žbirka

Vaření
O lásku
musel bojovat

Život ji
nezlomil
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Ochutnejte
exotiku

duben 2018

Strhující příběhy, které píše sám život

Mirek neměl s přízní
žen nikdy potíže.
Podařilo se mu
nakonec najít tu
pravou?

Silná
touha

Ilonin vztah začal jako pohádka,
ale proměnil se v tragický hon
na dítě. Jaké si odnesla ponaučení?

Sladká
pomsta
Manžel Radku přestal respektovat a odnášely to i děti.
Podařilo se nešťastné ženě zachránit rodinu?
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Strhující příběhy, které píše sám život

Hodíte se k sobě?
Hvězdy vám odpovědí!

Novodobý
Casanova

červenec 2018

Hodíte se k sobě?
Znamení zvěrokruhu
vám odpoví!

Velká
bolest

Paní Helena našla
oddaného přítele. Jednoho
dne však nastal v jejich
životě zásadní zvrat! Jak se
s tím vyrovnala?

Vaření
Tradiční české chuťovky

Férová
hra

Podnikatel Míla
narazil na lumpa,
který ho chtěl okrást.
Dovolal se nakonec
spravedlnosti?

Velké
prozření

Za slečnou Lucií se přítel přestěhoval
až z Kanady. Co nastalo, když jim
spadly růžové brýle?

První
láska

Na tuhle ženu pan Václav nikdy nezapomene.
Jak ho dokázala ovlivnit na celý zbytek života?
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Kořeny
minulosti
Neuvážené
rozhodnutí paní
Alice zamíchalo
kartami osudu.
Musela zaplatit
vysokou cenu!

Magie
zvěrokruhu
Existuje láska
podle horoskopu?
Odpověď uvnitř!

Vaření
Sladké pokušení

březen 2018

Chvíle
hrůzy

Z kočičího nalezence
se stal miláček rodiny.
V momentě, kdy ho mohli
navždy ztratit, se idylka
proměnila v drama.
Jak to dopadlo?

Virtuální
láska
Slečna Gabriela
se toužila
seznámit.
Přežilo
internetové
vzplanutí
realitu?

Zatoulaný
dědeček
Ladislavův tatínek se celý život
rád otužoval. Jeho libůstka se mu
ale jednoho dne pěkně vymstila,
a rovnou před zraky celé vesnice!

Štefan Margita & Hana Zagorová

Spřízněné
duše
jen č
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Magie
zvěrokruhu
Hodíte se k sobě?
Hvězdy vám odpovědí!

Vaření
Rychlé a chutné
recepty

únor 2018

Strhující příběhy, které píše sám život

Záchrana
života
Dovolená u Balatonu
se mladé dvojici
změnila v drama.

Magie
zvěrokruhu
Existuje
láska podle
horoskopu?
Odpověď
uvnitř!

Vaření
Sladké pokušení

Nezodpovědné
holky
Kamarádky Klára a Eva zjistily, jak
může být slepá důvěra nebezpečná.
cena: 15 Kč / 0,75 €

Rasistický
otec
Honza se zamiloval,
ale rodina jeho
lásku odmítá.
Boj započal!

Láska
z Gibraltaru
Až na samém konci
Evropy zažila paní
Kateřina nečekané
dobrodružství.

Přítel
skrblík
Přítel paní Vlaďky byl posedlý
šetřením. Pravý důvod odhalila
záhy. Ustál jejich vztah těžkou
zkoušku?

květen 2018

Strhující příběhy, které píše sám život

Strhující příběhy, které píše sám život

Strhující příběhy, které píše sám život

Magie
zvěrokruhu

červen 2018

Indiánské
léto
S Tamarou si život
pěkně pohrál.
Dokázala osudem
zkoušená žena najít
štěstí?

Splněné
přání
Václav ve chvílích
zoufalství potkal
tajemného muže
a minulost ožila!
O koho šlo?

Jiří Langmajer a Adéla Gondíková

Nečekané
souznění
jen č
15 K

Vášnivý
plán
Manželství Vlasty
a Luďka se ocitlo
v troskách!
Zachrání
ho sexuální
experimenty,
nebo smích?

Vaření
Lehké salátové
osvěžení

Magie
zvěrokruhu
Vyjde vám to?
Hvězdy vám
odpovědí!

leden 2018

Strhující příběhy, které píše sám život

Táta tyran
Vaření
Domácí
chuťovky
nejen pro
zahřátí

Magie
zvěrokruhu
Hodíte se k sobě?
Najděte lásku
podle horoskopu!

Zrádné
hory
Jaká je cena přátelství?
Zuzka a Jarka to zjistily
tváří v tvář smrti.

Se svými rodiči
zažila hodně. Náhlá
změna osobnosti
u otce však nebyla
náhoda. Pravý
důvod ale Dana
odhalila až ve chvíli,
kdy už bylo pozdě.

Střelená
dcera

O své děti se
bojí každá máma
– a i když je to těžké,
někdy je nejlepší nechat je,
aby si rozbily nos a poučily se…

Babiččina
pomsta
Do života své vnučky zasáhla
paní Ludmila po svém – a málem o ni přišla.

Přítelkyně
prostitutka
Pan Aleš si
myslel, že našel
lásku svého
života. Růžové
brýle mu však
spadly, když
zjistil, čím se
jeho přítelkyně
živí!

Magie
zvěrokruhu
Osudová přitažlivost
podle horoskopu?
Skutečně existuje!

Vaření

Rychlé recepty
nejen pro nečekané
návštěvy

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

Plošná inzece
2/1 strana (Panorama)
2. obálka
3. obálka
4. obálka
1/1 strana
Junior Page
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/8 strany

250 000 Kč
225 000 Kč
185 000 Kč
285 000 Kč
170 000 Kč
135 000 Kč
110 000 Kč
90 000 Kč
75 000 Kč
45 000 Kč

Vkládání, všívání, vlepování

Stornovací poplatky

vkládání
do 10 g – 1,40 Kč/ks

do 20 g – 1,50 Kč/ks

do 30 g – 2,30 Kč/ks

nad 30 g – ceny dohodou
Ceny za všívání, vlepování a jiné nestandardní
formy inzerce budou stanoveny dohodou.

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 uveřejněním80 % ceny
od 21 do 28 kalendářních dnů před uveřejněním50 % ceny
nad 28 dní
bez stornovacích poplatků

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

Příplatky
20 %
20 %

za umístění
za grafické zpracování

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.

Rozměry formátů plošné inzerce
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Strhující příběhy, které píše sám život

Diagnóza
mazánek
Markéta a Pavel nebyli
ve vztahu sami. Kdo se
stal tím nejhorším
protivníkem?

Ozvěny
ze záhrobí
Pokoušet zbloudilé duše
mrtvých se nevyplácí! Paní
Majda se totiž dopátrala
děsivé minulosti…

Cena
lásky

Jsou peníze a luxus zárukou spokojenosti?
Slečna Karolína vsadila všechno na jednu
kartu! Našla vytoužené štěstí?

Panorama
2/1
na spad 410 × 280 mm

1/3
do zrcadla 57 × 250 mm
na spad 69 × 280 mm

Příliš
mnoho
náhod
Životem Kristýny
zamíchaly hříchy
z mládí jejího
vykutáleného tatínka.
Jak to poznamenalo
celou rodinu.

Magie
zvěrokruhu
Existuje láska
podle horoskopu?
Odpověď uvnitř!

Vaření
Senzační domácí
zmrzliny

1/1
do zrcadla 180 × 250 mm
na spad 205 × 280 mm

1/3
do zrcadla 180 × 83 mm
na spad 205 × 95 mm

Junior Page
do zrcadla 133 × 188 mm
na spad 145 × 200 mm

1/4
do zrcadla 41×250 mm
na spad 53×280 mm

1/2
do zrcadla 87 × 250 mm
na spad 99 × 280 mm

1/4
do zrcadla 180× 62 mm
na spad 205 × 74 mm

1/2
do zrcadla 180 × 125 mm
na spad 205 × 137 mm

1/4
do zrcadla 87 × 125 mm
na spad 99 × 137 mm

Technické specifikace
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 Sedmička NAŠE ŽIVOTY (např. velmi nápadně připomínající velikost a styl
písem titulku či obecného textu). Pro větší výraznost doporučujeme u textových inzerátů světlý
barevný podklad (s výjimkou 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).

1/8
do zrcadla 56 × 100 mm

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

