
CENÍK TIŠTĚNÉ INZERCE PLATNÝ OD 1.  1.  2014

                    počet otištění 1×  
otištění

2×  
otištění

3×—6×  
otištění

7×—12×  
otištění

formát inzerce

1/6 strany 9 000     6 750     5 000     4 500     

1/3 strany 16 000    12 000    9 000    8 000     

1/2 strany 24 000   18 000    14 000    12 000    

2/3 strany 30 000   22 500   16 500    15 000    

1/1 strany 40 000   30 000   22 000   20 000   

1/1 3. strany obálky 45 000   33 750   25 000   22 500   

1/1 zadní strany 50 000   37 500   27 500   25 000   

2/1 strany 70 000   52 500   38 000   35 000   

1/1 falešné přední strany 90 000   67 500   50 000   45 000   

1/2 falešné přední strany 48 000   36 000   27 000   24 000   

Lze se domluvit i na netradičních formátech inzerce. Ceny inzerce jsou stanoveny dohodou, na základě smluvního jednání. Ceny jsou uvedeny v  CZK bez DPH za 
jedno otištění inzerce. Při umístění na konkrétní stranu je účtováno + 10 % z  ceny.

1/1 strany

1/2 strany

2/1 strany

1/1 strany
195 x 265 mm + 5 mm spad

2/1 strany
390 × 165 mm + 5 mm spad

1/2 strany
169 × 120 mm + 5 mm spad

1/3 strany
53 × 245 mm + 5 mm spad

1/6 strany
53 × 120 mm + 5 mm spad

2/3 strany
111 × 245 mm + 5 mm spad

2/3 strany

1/1 zadní strany
195 x 265 mm + 5 mm spad

1/1 3. strany obálky
195 x 265 mm + 5 mm spad

1/1 falešné přední strany
165 × 245 mm + 5 mm spad

1/2 falešné přední strany
165 × 120 mm + 5 mm spad

 SPECIFIKACE ČASOPISU ARTIKL

- formát: 195 x 265 mm
- barevnost: 4/4 – CMYK
- papír: 120 g bezdřevý ofset (obálka),   90 g bezdřevý ofset (vnitřek)
- vazba: V1
- počet stran: 24–32
- tisk: ofset 

- náklad: 5 000 ks
- čtenost: 9 000 čtenářů
- distribuce: zdarma – počet distribučních míst cca 200
- periodicita: měsíčník
- lokace: Praha a  okolí

cílová skupina časopisu:
- ženy a  muži 18–35 let
- SŠ a  VŠ vzdělání
- průměrný a  vyšší příjem (skupina A, B, C)
- aktivně vyhledávající kulturní a  společenské akce
- kupují kvalitní, originální i  stylové zboží, za které jsou ochotni si připlatit
- ovlivňují a  iniciují trendy, využívají moderní technologie 
- zajímají se o  společenské dění
- 17 % čtenářů nelze oslovit jiným tištěným  médiem

technické parametry inzerce:
- barevný prostor CMYK nebo stupně šedi
- rozlišení obrazových dat 300 dpi 
- písma převedená do křivek nebo připojená v  PDF
- hotový inzerát v  PDF případně TIF či kvalitním JPG
- podklady: logo, ilustrace ve křivkách (PDF, AI, INDD); obrázky v  TIF či 
 kvalitním JPG 

harmonogram: 
- uzávěrka inzerce 2 týdny před koncem měsíce
- číslo vychází vždy na přelomu měsíce

 SPECIFIKACE WEBU ARTIKL.ORG

- návštěvnost: přes 400 návštěvníků denně 
- zobrazení: 900 shlédnutých stránek denně

cílová skupina webu:
- ženy a  muži 18–35 let
- SŠ a  VŠ vzdělání
- průměrný a  vyšší příjem (skupina A, B, C)
- aktivně vyhledávající kulturní a  společenské akce
- kupují kvalitní, originální i  stylové zboží, za které jsou ochotni si připlatit
- ovlivňují a  iniciují trendy, využívají moderní technologie 
- zajímají se o  společenské dění

technické parametry bannerů:
- formát: GIF / JPEG / PNG / SWF
- velikost do 150 kB

CENÍK WEBOVÉ INZERCE PLATNÝ OD 1.  1.  2014

                   délka zveřejnění

formát inzerce

1 měsíc

 

2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců umístění

mini banner 2 000 1 500 1 400     1 000 výpisy článků

square banner 4 000     3 000 2 800 2 000     výpisy článků     

header banner 3 000    2 250    2 100 1 500    výpisy článků   

header banner 5 000    3 750 3 500 2 500    celý web    

leader board 7 000    5 250    4 900 3 500    celý web   

ARTIKL, 
KULTURNÍ MĚSÍČNÍK 
http://artikl.org
redakce@artikl.org
MK ČR E 19310
ISSN 2336-2405

Lze se domluvit i na netradičních formátech inzerce. Ceny inzerce jsou stanoveny dohodou, na základě smluvního jednání. Ceny jsou uvedeny v  CZK bez DPH za 
jedno uveřejnění inzerce. Při umístění na konkrétní místo je účtováno + 10 % z  ceny.

Kontakty 

media4free s.r.o.
NAD TOPOLY 382/12, PRAHA 10
http://www.media4free.cz
info@media4free.cz

Inzertní oddělení
inzerce@media4free.cz

Distribuční oddělení
predplatne@media4free.cz
distribuce@media4free.cz

 FORMÁTY WEBOVÉ INZERCE

leader board 
745 × 100 px

header banner 
468 × 60 px

leader board 

header banner 

square banner 

mini banner FORMÁTY TIŠTĚNÉ INZERCE
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square banner
250 × 250 px

mini banner
250 × 100 px

1/1 zadní strany

1/1  

3. strany obálky


