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Cenník inzercie pre rok 2017
ceny sú uvádzané v eUr a nezahrnujú 20% dph.

ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana  4.000 eur
1/2 strany vertikálne  2.230 eur
1/2 strany horizontálne  2.230 eur
1/3 strany  1.880 eur
1/4 strany  1.540 eur

PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)  4.580 eur
7. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa impressum) 4.510 eur
9. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial)  4.420 eur
11. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa content I.) 4.420 eur
13. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa content II.) 4.350 eur
15. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa actual book) 4.270 eur
17. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa actual screen)  4.270 eur
19 - 29. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa actual music) 4.270 eur

formát 2/1 strany
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu)  7.850 eur
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vnútra časopisu)  7.500 eur
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu)  7.150 eur
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu)  6.810 eur
štandardná 2/1 strana (vnútra časopisu) 6.460 eur

obálky 
druhá 1/1 strana obálky  4.730 eur
tretia 1/1 strana obálky  4.730 eur
štvrtá 1/1 strana obálky  5.420 eur
cover 1/1 strana obálky 9.610 eur
v-gate roztváracia predná obálka do v s rozmerom 2/1  9.610 eur
cover promo okienko (objekt z políčka 40 x 40 mm môže dynamicky vystupovať) 2.650 eur

všitý list 
do väzby - dodaný inzerentom 4.730 eur

P. R. rubriky
6/1 strana – módny editorial – rubrika Fashion 6.580 eur
1/1 strana – rubrika styLe  2.230 eur
1/2 strany p. r. 1.400 eur
1/3 strany p. r. 990 eur
1/6 strany v rubrike neWs (v neštandardizovaných formátoch) 810 eur

Príplatky
všetky zaručené pozície na určitú stranu (s výnimkou už preferovaných) + 10%
všetky inzeráty vyrábané redakciou  + 10%

Poznámky: 
l storno poplatky: do 14 dní pred uzávierkou - 50%. po uzávierke objednávok - 100%.
l časopis GoLdman si vyhradzuje právo neprijať inzertné materiály a vzorky výrobkov v prípade, že odporujú redakčnej orientácii časopisu 
a jeho zásadám, resp. nie je možné ich technické zrealizovanie.

ocenenie ZLatÁ pečaŤ (2002, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016)



dokonalý lifestyle
mediage 
vydavateľstvonič pre priemerných

dokonalý lifestyle
ocenenie ZLatÁ pečaŤ (2002, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016)

Technické špecifikácie
 Inzercia  ++421 911 421 524, ++421 903 406 808
 Cena výtlačku  2,95 eur
 Periodicita  mesačník
 Tlačený náklad  10.000 ks
 Formát  po oreze 222 mm x 275 mm, na spadávku pridať +4 mm na každej strane
 Papier  obálka 250g krieda s ušľachtilým matným povrchom    
  vnútro 100g ušľachtilý dvakrát natieraný GaLerie Fine
 Povrchová úprava obálky  Uv lak
 Počet strán celkom  132 (základ)
 Väzba  v-2
 Farebnosť  plná farba (4 + 4)
 Separácie  cmyK
 Raster vnútro  60 liniek/cm
 Raster obálka  70 liniek/cm
 Uhly rastrov  nastavenie pre offset
 Distribúcia mediaprint Kapa, súkromní distribútori
 Expedícia  7. deň v mesiaci

Parametre podkladov pre inzerciu
1. Len v elektronickej podobe.
2. Upravené na presný rozmer časopisu.
3. v dátovom formáte pdF composit (nie separovaný!) vo farbách cmyK, s orezovými znakmi, 
    s rozlíšením obrázkov 250 – 300 dpi.
4. na nosičoch cd-rom alebo e-mail: goldmangrafika@mediage.sk do veľkosti 10 mG.
5. správnu farebnosť inzercie možno garantovať iba pri dodaní chemigrafického nátlačku.
6. rozmery inzercie:  
                                          +4 mm spadávka
 2/1  444 x 275 mm
 1/1  222 x 275 mm
  na výšku 1/2 104 x 275 mm
   na šírku 1/2  222 x 135 mm 
 na výšku 1/3    70 x 275 mm
   na šírku 1/3  222 x   98 mm 
 na výšku 1/4    56 x 275 mm      
                  na šírku 1/4  222 x   77 mm    

Ceny za vkladanie a vlepovanie 
reklamných tlačových materiálov
pri vkladaní či pribaľovaní vzoriek alebo testerov do časopisu, resp. na obálku, objednáva inzerent súčasne jednu, 
alebo viac strán inzercie v tom istom čísle. vzorka, alebo tester je vložený či pripevnený spravidla na tejto inzertnej 
strane. cena inzercie sa pri použití vzorky alebo testeru nemení. možnosť vkladania či vlepenia inzercie je potrebné 
vždy prejednať s inzertným oddelením najmenej mesiac pred uzávierkou.

inzerent hradí technické náklady časopisu za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných tlačových materiálov, 
vzoriek a testerov k číslu.

Technické náklady (1 ks)
- voľné vkladanie do časopisu  
- voľné vkladanie do časopisu a zatavenie do fólie   
- vkladanie s určením pozície  
- vkladanie s určením pozície a zatavenie do fólie  
- vlepovanie na inzertnú stranu  
- vlepovanie na inzertnú stranu, či obálku a zatavenie do fólie   

0,04 eur                        0,10 eur
0,10 eur                        0,16 eur
0,05 eur                        0,11 eur
0,11 eur                        0,18 eur
0,06 eur                        0,12 eur
0,13 eur                        0,20 eur

pri vklade k inzercii      samostatný vklad a vlep


