Ceník platný od 1. 1. 2020

Periodicita:
dvouměsíčník
Cena výtisku: 20 Kč
Tištěný náklad: 45 000 kusů
zdroj: Vydavatel

Prodaný náklad: 11 259 kusů
zdroj: ABC ČR, leden 2019

Čtenost vydání: 78 300 čtenářů
zdroj: Media Projekt 1. + 2.Q. 2019

Formát: 230 × 303 mm
Rozsah: 40 stran + 4 strany obálka
Papír, vazba:
obálka 100g/m2 KL
blok 55g/m2, UPM Ecoprime 72H
vazba V1

Časopis Sedmička XXL velké křížovky je specifický velkým formátem a zvětšeným
písmem. Každé vydání obsahuje třicet výherních křížovek o ceny v hodnotě více než
sto tisíc korun.

Harmonogram
číslo

datum vydání

uzávěrka podkladů

1/20
2/20
3/20
4/20
5/20

5. 2. 20
1. 4. 20
3. 6. 20
5. 8. 20
7. 10. 20

16. 1. 20
12. 3. 20
14. 5. 20
16. 7. 20
17. 9. 20

6/20

2. 12. 20

12. 11. 20

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
Panorama
2/1 strana
2. obálka
3. obálka
4. obálka
1/1 strana
1/2 strany

305 000 Kč
285 000 Kč
260 000 Kč
210 000 Kč
325 000 Kč
195 000 Kč
129 000 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

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.

Příplatky
za umístění
za grafické zpracování

20 %
20 %

Rozměry formátů plošné inzerce

Panorama
2/1
na spad 460 × 303 mm

1/1
do zrcadla 205 × 273 mm
na spad 230 × 303 mm

1/2
do zrcadla 205 × 134 mm
na spad 230 × 150 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 XXL velké křížovky (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).

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

