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VZTAHY
Honzy MUSILA

ŘÍJEN 2020

NEBEZPEČNÉ

Sledujte
také na

Linda si myslela, že se na svého
manžela a otce svých dětí může
vždy spolehnout. jenže on
v krizové situaci selhal.

Schůzky
s bývalkou
Vymazat ze svého života
někoho, koho jste několik let
milovali, nejde ze dne na den.

Peníze, nebo dítě?
Rudolf postavil svého
syna před zásadní
rozhodnutí.

Luxusní
útulek

Láska ke zvířatům nezná hranic.
Paní Marie investovala více do
útulků než do vlastních synů.
A problém byl na světě.
01_Titul2.indd 1

zdroj: Vydavatel

Čtenost vydání: 108 500 čtenářů
zdroj: Odhad Médea Research

Nechals
nás tam!

Kukaččí
ptáče

Periodicita:
měsíčník
Cena výtisku: 19 Kč
Tištěný náklad: 40 000 kusů

Ženy z domova
důchodců
Hádka s nejlepší kamarádkou
může přijít kdykoli. Co otřáslo
s čtyřicetiletým přátelstvím
Cecílie a Marie?

Formát: Nebezpečné vztahy
205 × 280 mm
Rozsah: Nebezpečné vztahy
48 stran + 4 strany obálka
Papír, vazba:
obálka 100 g lesklá křída
vnitřek 47 g SC
vazba V1

Podělte se s námi o svůj
příběh a dostanete

500 Kč

Nejste
v tom sami!

15.10.20 21:06

Časopis Nebezpečné vztahy přináší příběhy ze stejnojmenného barrandovského
pořadu, který si za léta vysílání získal tisíce fanoušků a stal se stálicí televizní
obrazovky. Čtenáře nechává nahlédnout do zákulisí natáčení nejen Nebezpečných
vztahů, ale také navazujícího formátu Jak to dopadlo!?. Stejně jako pořadem, tak
i tímto časopisem provází milovníky emocí oblíbený moderátor Honza Musil, jenž
prozrazuje i střípky ze svého osobního života.

Pravidelné rubriky:
Vaše příběhy, Ze sociálních sítí, Střípky z natáčení, Nad dopisy čtenářů, Pikantnosti okolo Honzy Musila,
Fotografie, Plakát
Cílová skupina:
Diváci televize Barrandov, milovníci pořadu Nebezpečné vztahy a Jak to dopadlo!?, fanoušci
Honzy Musila. Časopis je pro lidi 50+, kteří se zajímají o mezilidské vztahy a rádi čtou.
zdroj: Médea Research

Harmonogram
číslo

datum vydání

uzávěrka podkladů

1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
1/22

31. 12. 20
28. 1. 21
25. 2. 21
25. 3. 21
29. 4. 21
27. 5. 21
24. 6. 21
29. 7. 21
26. 8. 21
30. 9. 21
29. 10. 21
25. 11. 21
30. 12. 21

15. 12. 20
15. 1. 21
12. 2. 21
12. 3. 21
16. 4. 21
14. 5. 21
11. 6. 21
16. 7. 21
13. 8. 21
17. 9. 21
15. 10. 21
12. 11. 21
14. 12. 21

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
Junior Page
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/8 strany

305 000 Kč
285 000 Kč
260 000 Kč
210 000 Kč
325 000 Kč
195 000 Kč
155 000 Kč
129 000 Kč
105 000 Kč
85 000 Kč
50 000 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 Nebezpečné vztahy
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19 Kč
€
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Nechals
nás tam!

Linda si myslela, že se na svého
manžela a otce svých dětí může
vždy spolehnout. jenže on
v krizové situaci selhal.

Schůzky
s bývalkou
Vymazat ze svého života
někoho, koho jste několik let
milovali, nejde ze dne na den.

Kukaččí
ptáče
Peníze, nebo dítě?
Rudolf postavil svého
syna před zásadní
rozhodnutí.

Luxusní
útulek

Láska ke zvířatům nezná hranic.
Paní Marie investovala více do
útulků než do vlastních synů.
A problém byl na světě.
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Panorama
2/1
na spad 410 × 280 mm

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

Ženy z domova
důchodců
Hádka s nejlepší kamarádkou
může přijít kdykoli. Co otřáslo
s čtyřicetiletým přátelstvím
Cecílie a Marie?

Podělte se s námi o svůj
příběh a dostanete

500 Kč

Nejste
v tom sami!

15.10.20 21:06

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 Nebezpečné vztahy (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.

