
MEDIA KIT GOLDMAN  BEST OF NOVEL 15 YEARS

MAGAZÍN GOLDMAN
16. ROČNÍK
MEDIA KIT 2018

 jediný pánsky magazín 

ocenený 9 x titulom ZLATÁ PEČAŤ za excelentnú kvalitu

(2002, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)



MEDIA KIT GOLDMAN  BEST OF NOVEL 15 YEARS

CIEĽOVÁ SKUPINA
 muži, ktorí vyznávajú všetky mužské cnosti, stoja pevne na zemi a sú 

si istí sebou i svojou pozíciou 

 muži, mladí nielen telom, ale i duchom, tak trochu odlišní od 

ostatných, vyznávajúci nonkonformný život a adrenalínové zážitky

 dynamické úspešné osobnosti, ktoré preferujú energický životný štýl, 

vyhľadávajú kvalitnú zábavu a pri čítaní uprednostňujú obsah bohatý na 

informácie, trendy a tipy

 sebavedomé ženy, ktoré rady nazrú do sveta mužov a dokážu byť 

rovnocennými partnermi vo všetkých oblastiach života

ZÁSAH
 stredné a väčšie mestá, stredné a vyššie vzdelanie, stredné a vyššie 

príjmy

SEGMENT
 selektívne lifestyleové magazíny
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Z Á H A D N Á  K O M N A T A

N O V E L
Samo Paško st. 

GUSTAVE            MIRABEAU
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PARAMETRE
papier - exkluzívny ušľachtilý papier z fínskych smrekov, poľských osík 

a nórskeho mramoru

rozmer - atypický (222 x 275 mm), ponúka lepšie možnosti pre výrazné 

grafické stvárnenie

rozsah - 160 strán

grafický koncept - originálne vytvorený vlastnými grafickými dizajnérmi

tlač - vysokokvalitná tlač s parametrami top knihárskej a časopiseckej 

produkcie 

DISTRIBÚCIA
distribúcia jednotlivých čísel je orientovaná do stredných a väčších miest 

a pri významných komunikačných centrách či obchodných reťazcoch, kde sa 

sústreďuje cieľová vzorka čitateľov

VYUŽITIE REMITENDY
nepredané časopisy sú redistribuované zmluvným partnerom: 

 VIP spoločenské podujatia, golfové turnaje, top slovenské hotely, divadlá 

(Bratislava, Trnava, Nitra), kiná/multiplexy, salóny krásy, 
 v letnej sezóne: paluby lietadiel, medzinárodné autobusové linky

N O V E L
Samo Paško st. 
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Nákazlivé čaro 
Ctihodné frigidné porotkyne! Myslel som, že to bude trvať mesiace, mož-
no roky, kým sa odvážim priznať; ale od šiestej hodiny ráno bola Lolita 
hore a do štvrť na sedem sme boli, technicky vzaté, milencami. Poviem 
vám niečo veľmi podivuhodné: to ona zviedla mňa. Len čo som začul jej 
prvé ranné zívnutie, fešáckym profilom otočeným k nej som začal predstie-
rať spánok. Jednoducho som nevedel, čo mám robiť. Bude prekvapená, 
že ležím vedľa nej a nie v nejakej inej posteli? Zoberie si šaty a zamkne 
sa v kúpeľni? Bude trvať na tom, aby som ju okamžite odviezol do Ram-
sdaleu - k posteli jej chorej matky - späť do tábora? Lenže moja Lo bola 
hravé dievčatko. Cítil som na sebe jej pohľad a keď sa napokon ozval 
typický, pridusený chichot, vedel som, že jej oči sa naozaj smejú. Pritiahla 
sa ku mne a jej teplé hnedé vlasy sa dotkli mojej kľúčnej kosti. Nafilmovať 
prebudenie (keďže som bol hore celú noc) sa mi veľmi nedarilo. Mlčky 
sme ležali. Nežne som ju pohladil po vlasoch a rovnako nežne sme sa 
pobozkali. Jej bozk mal v sebe - a to ma privádzalo k delirickým rozpa-
kom - istú, takpovediac komickú rafinovanosť vibrácie a sondáže, čo ma 
priviedlo k záveru, že ju v útlom veku zaúčala nejaká malá Lesbie. Nijaký 
Charlie by ju predsa nemohol naučiť toto. Akoby sa chcela presvedčiť, 
či som si prišiel na svoje, trochu sa odtiahla a prezerala si ma. Kožu na 
lícnych  kostiach mala zdurenú a  sfarbenú do purpurova, celá spodná 
pera sa jej leskla, začínal som sa roztápať. A potom, z ničoho nič, s vý-
buchom bujarej veselosti (poznávacieho znamenia nymfičiek!) mi priložila 
ústa na ucho, lenže moja myseľ nebola dlho schopná rozložiť na slová to 
horúce hrmenie jej šepotu, a ona sa smiala, zhrnula si vlasy z očí a skúsila 
to znova a mňa zaplavoval čudesný pocit, že som sa ocitol v nejakom 
úplne novom, šialenom snovom svete, kde je všetko dovolené, kým som si 
konečne uvedomil, čo mi to vlastne navrhuje. Odpovedal som, že nemám 
tušenia, na čo sa to vtedy s tým jej kamarátom Charliem hrali. „To chceš 
akože povedať, že si ešte nikdy...?“ Jej rysy sa skrkvali do výrazu znechu-
tenej nedôvery.  „Ty si ešte nikdy...“ začala znova. Neponáhľal som sa 
a trochu ju šteklil nosom. „Daj s tým pokoj!“ vyprskla podráždene a bles-
kovo odtiahla svoje opálené rameno od mojich úst. (Bolo veľmi kuriózne, 
ako považovala - a držalo ju to veľmi dlho - akékoľvek maznanie okrem 
bozkov na ústa a čistého milostného aktu buď za „uslintanú romantiku“, 
alebo dokonca za čosi „nenormálne“.) „Chceš tým povedať,“ nedala 
sa len tak odbiť, kľačiac pri tom nado mnou, „že si to ako chalan nikdy 
nerobil?“ „Nikdy,“ priznal som podľa pravdy. „Dobre teda,“ povedala 
Lolita, „tak ideme na vec!“ Neplánujem však unavovať vzdelaného čita-
teľa podrobným výpočtom Lolitiných trúfalostí. Stačí, keď poviem, že som 
nepostrehol jedinú stopu po cudnosti u toho pôvabného, sotva vyspelého 
dievčatka, ktoré moderný vzdelávací systém, mravy dnešnej mládeže, 
čvarga pri táboráku a tak ďalej dočista a beznádejne skazili. V samotnom 
akte videla iba kúsok tajného sveta chlapcov a dievčat, o ktorom dospelí 
nemajú ani tušenia. Čo robia dospelí za účelom plodenia, sa jej netýkalo. 
Žezlo môjho života ovládala malá Lo energicky a vecne, akoby to bola 
nejaká nezmyselná súčiastka, ktorá so mnou nemá nič spoločného. Zatiaľ 
čo na jednej strane horela netrpezlivosťou ohromiť ma svetom ostrieľaných 
deciek, nebola už tak celkom pripravená na isté odlišnosti medzi životom 
dieťaťa a dospelého muža. Len pýcha jej zabránila kapitulovať, pretože 
ja, podivuhodne stiesnený, som predstieral do neba volajúcu obmedze-
nosť a nechal som ju, nech si robí všetko po svojom, aspoň zatiaľ, kým som 
to ešte dokázal zniesť. Lenže toto sú naozaj malichernosti, nejde mi vôbec 
o takzvaný „sex“. Každý si tie základy animálnosti dokáže predstaviť. Ďa-
lej má vábi väčšie úsilie: zachytiť raz a navždy nákazlivé čaro nymfičiek. 

Zakliaty pútnik 
Aké nádherné bývalo nosiť jej do postele kávu a  potom robiť drahoty, 
pokiaľ nesplnila svoju rannú povinnosť! A  ja som bol takým pozorným 
partnerom, takým vášnivým otcom, takým dobrým pediatrom, vychádzal 
som totiž v ústrety všetkým telesným potrebám svojej mladej zlatohnedej 
brunetky! Prírode som mohol vyčítať jedine to, že som nemohol svoju Lolitu 
akoby prevrátiť naruby a prisať svoje nenásytné pery na jej mladé lono, 
na jej neznáme srdce, perleťovú pečeň, pľúca podobné morskému hroz-
nu, roztomilé dvojičky ľadvín. Keď bývala popoludní obzvlášť tropická 
horúčava, rád som v ťažkom vzduchu siesty cítil na svojej masívnej nahote 
chladivý dotyk koženého kresla, v ktorom som sedel s Lolitou v lone. Ho-
vela si tam ako každé iné decko s prstom v nose, začítaná do zábavných 
príloh v novinách, rovnako ľahostajná k môjmu extatickému stavu, akoby 
to bolo niečo, na čo si len tak mimochodom a omylom sadla - topán-
ka, bábika, rukoväť tenisovej rakety - a neodsadla si len preto, že bola 
príliš pohodlná. Jej oči sledovali dobrodružstvo obľúbených kreslených 
hrdinov, študovala fotografie autonehôd, čudesným spôsobom ju fascino-
vali snímky miestnych neviest vo svadobných rúchach, s kyticami v rukách 
a okuliarmi na nose. Vstúpila do môjho sveta, do čiernej Humbertovej ríše 
s nerozvážnou zvedavosťou, zbežne do nej nazrela a s pobaveným úškr-
nom pokrčila ramenami; a mne to pripadalo, že sa od nej chystá odvrátiť 
s čímsi, čo nemalo ďaleko k obyčajnému odporu. Nikdy sa pod mojím do-
tykom nezachvela a prenikavé „čo to zasa robíš“, bolo jediné, čoho som 
sa za svoju úpornú snahu dočkal. Pred ríšou zázrakov, ktorú som jej po-
núkal, dával môj sladký blázonko prednosť najbanálnejším filmom a naj-
presladenejším krémom. Keby si mala vybrať medzi hamburgerom a Hu-
mburgerom, rozhodne, s mrazivou istotou, by sa vrhla po prvej možnosti. 
Neexistuje nič ohavne krutejšieho než zbožňované decko. Spomenul som 
si na názov toho mliečneho baru, kde som pred chvíľou raňajkoval. Znie 
to síce neuveriteľne, ale volal sa Ľadová kráľovná. S trochu smutným úsme-
vom som ju prekrstil na Ľadovú princeznú. Samozrejme, že tú melancho-
lickú narážku nepochopila. Nie, nemrač sa na mňa, milý čitateľ, nemám 
v úmysle vyvolávať dojem, že sa mi nepodarilo nájsť šťastie. Láskavý či-
tateľ musí pochopiť, že v rukách a v područí nymfičky stojí zakliaty pútnik 
akoby za hranicami šťastia. Pretože na zemi neexistuje nijaké iné blaho, 
ktoré by znieslo porovnanie s láskaním nymfičky. Je to hors concours, tá 
slasť, patrí inej úrovni, inej rovine senzitivity. Áno, hádali sme sa, chovala 
sa ku mne odporne, áno, vyvádzala a  robila scény, ale aj napriek jej 
vulgárnosti a  nebezpečenstve a  príšernej beznádeji toho všetkého som 
bol stále zakoreneným obyvateľom vyvoleného raja, raja, ktorého obloha 
planula farbou pekelných plameňov, ale napriek tomu stále raja. 5

KEĎ NIEKTO SPOMENIE MENO LOLITA, V  HLAVE NÁM OKAMŽITE EVOKUJE PREDSTAVU NEPLNOLETÉHO DIEVČAŤA, V  KTOROM UŽ 
VYZÝVAVO PUČIA TUŠENÉ PÔVABY BUDÚCEJ ZVODNEJ A KOKETNEJ ŽENY.  SKRÁTKA, TO MENO - PÔVODNE ROMÁNOVEJ POSTAVY 
ZO SLÁVNEHO ROMÁNU RUSKO-AMERICKÉHO SPISOVATEĽA VLADIMÍRA NABOKOVA (1889 - 1977) - UŽ DÁVNO VÅOŠLO DO BEŽNÉ-
HO SLOVNÍKA AKO SYNONYMUM PRE MLADUČKÉ NEODOLATEĽNÉ „NYMFIČKY“. SVOJHO ČASU ŠKANDALÓZNY ROMÁN O VZŤA-
HU ŠTYRIDSIATNIKA, INTELEKTUÁLA HUMBERTA HUMBERTA S DVANÁSŤROČNÝM DIEVČAŤOM MOŽNO DODNES BERÚ DO RÚK NAJ-
MÄ ZVEDAVCI, OČAKÁVAJÚCI EXPLICITNÝ POPIS MILOSTNÝCH - A VZHĽADOM NA VEKOVÝ NEPOMER  PROTAGONISTOV - VLASTNE 
ZVRÁTENÝCH  DOBRODRUŽSTIEV. TENTO TYP ČITATEĽOV KNIHU PO NIEKOĽKÝCH STRANÁCH ZVÄČŠA SKLAMANE ODLOŽÍ, PRETOŽE 
NABOKOVOVA PRÓZA NIE JE ČÍTANIE PRE NASLINENÉ PRSTY: JE TO V PRVOM RADE „VYSOKÁ“ LITERATÚRA, VIACVRSTVOVÝ TEXT, 
KTORÝ SA S ČITATEĽOM - TAK AKO OBČAS LOLITA S HUMBERTOM - HRÁ AKO MAČKA S MYŠOU. DVA SPOJENÉ ÚRYVKY Z ROMÁNU 
UVÁDZAME POD NÁZVOM, KTORÝ NABOKOV ÚDAJNE ZVAŽOVAL AKO JEDNU Z MOŽNOSTÍ, ABY SA NAPOKON PREDSA LEN ROZ-
HODOL PRE LOLITU.

V L A D I M Í R   N A B O K O V
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Prvá noc 
Fay sa narodila v New Orleanse, v chudobnej rodine. Keď dovŕšila šestnásty 
rok, začal sa o  ňu uchádzať istý muž v  strednom veku, ktorý ju očaril svo-
jou šľachetnosťou a distingvovaným vystupovaním. Volal sa Albert a pochá-
dzal z celkom inej vrstvy ako chuderka Fay. Býval na opačnom konci mesta 
a keď jej niekedy hovorieval o živote, znelo to jej ušiam ako čosi neslýchané 
a rozprávkové. Keď sa vzali, bola Fay uvedená ako princezná do jeho domu, 
ukrytého v obrovskom parku. Hneď jej pridelili niekoľko slúžok, šikovných fa-
rebných žien. A Albert sa k nej choval úctivo ako k princeznej. 
Prvú noc sa jej nezmocnil. Tvrdil, že je to prejav lásky. Podľa neho si má muž 
získať ženu postupne, opatrne, pokiaľ nebude pripravená a pokiaľ nebude 
v rozpoložení bytosti, schopnej prejsť do vlastníctva niekoho iného. Prichádzal 
do jej izby a iba ju hladkal. Za horúcich nocí ležali obklopení bielou mosky-
tiérou ako svadobným závojom a láskali sa a maznali. Fay sa cítila omámená 
a malátna. S každým jeho bozkom sa v nej rodila nová žena, s novým, nepo-
znaným druhom vnímavosti. Keď však od nej odchádzal, zostávala znepoko-
jená a nemohla dlho zaspať. Bolo to, ako keby pod jej kožou zapálil drobné 
ohníky, ktorých páľava jej nedovolila usnúť. Takto rafinovane ju mučil niekoľko 
nocí. Pretože bola neskúsená, nesnažila sa prevziať iniciatívu do vlastných 
rúk. Oddávala sa návalu bozkov, do vlasov, na krk, ramená či na chrbát. 
Keď počas bozkávania začala stenať, Alberta akoby upokojilo, že v nej čosi 
prebudil, ale vzápätí presunul svoje pery na inú časť tela. Objavil zvýšenú 
citlivosť pod jej pažami, v miestach, kde sa začínajú rysovať výbežky pŕs. Bolo 
to citlivé miesto, spôsobujúce chvenie, to isté, aké prebieha medzi bradavka-
mi a pohlavím a medzi pyskami genitálií a perami. To všetko sú tie záhadné 
spojenia, čo rozochvievajú aj miesta, ktoré neboli pobozkané či pohladené. 
Skúmal každý kúsok jej tela, jamky na bedrách, pevnosť jej zadku, úžasný 
oblúk chrbta, ktorý mala podľa jeho slov „úplne ako farebné ženy“. Prstami 
krúžil okolo jej členkov a kochal sa tvarom a mäkkosťou chodidiel. Áno, mala 
ich dokonalé, rovnako ako ruky, znova a  znova prechádzal prstami po jej 
vznešenom krku, strácal sa v  jej hustých a  dlhých vlasoch. Oči mala široké 
a úzke ako oči Japoniek a ústa plné, ustavične pootvorené. Prsia sa jej vzdúva-
li, keď ju pobozkal kamkoľvek. A keď začala vzdychať, opúšťal ju, zatvárajúc 
za sebou opatrne moskytiéru, akoby opúšťal poklad. Zanechával ju v stave, 
keď jej spomedzi nôh doslova tryskala vlhkosť. 

Odhalenie
Raz v noci nemohla ako obvykle zaspať. Nahá sa posadila na posteli vo svojej 
tmavej izbe. Keď sa zdvihla, aby si navliekla negližé, z pohlavia jej kvapla na 
zem kvapôčka sladkého nektáru. Dochádzalo jej, že si ju Albert drží akoby 
do zálohy, ako nejakého pokusného králika na budúce časy. Ako len dokáže 
premôcť túžbu po toľkých bozkoch a pohladeniach? Veď sa pri nej ani nikdy 
nevyzliekol. Vlastne ešte nevidela jeho nahé telo. Rozhodla sa, že musí ísť von, 
trochu sa prejsť, pokiaľ sa neupokojí. Chvela sa po celom tele. Pomaly schá-
dzala po širokom schodisku von do záhrady.  Vôňa kvetov ju takmer omráčila. 
Jej kroky nebolo na machovom chodníčku vôbec počuť. Mala pocit, že to 
všetko sa odohráva iba vo sne. Kráčala pomaly a bezcieľne, ani nevedela ako 
dlho vlastne. Vtom ju náhle vyrušil zvuk. Znelo to ako nárek, rytmické vzdycha-
nie podobné ženskému stonu pri milostných hrách. O chvíľu sa ocitla na malej 
čistinke, ožiarenej mesačným svitom. Uvidela dve telá, ležiace na sebe. Jedno 
patrilo mladej farebnej žene, druhé telo bolo Albertovo. Tá žena vzdychala od 
rozkoše. Albert bol nad ňou nahrbený ako nejaké divé zviera a narážal do nej.  
Aj on slastne stonal. Fay na vlastné oči videla, že obaja sú v područí najsilnej-
šej z rozkoší a vôbec nevnímajú okolitý svet. Fay takmer vykríkla, ale dokázala 
sa ovládnuť. Hoci do jej srdca okamžite udrela bolesť. Potom sa rozbehla späť 

k domu, plná pocitu menejcennosti a poníženia. Začala o sebe pochybovať. 
V čom je vlastne problém? Čo jej chýba, že nedokáže potešiť Alberta, a ten sa 
musí ukájať s nejakou farebnou ženou? Tá divá scéna ju prenasledovala ako 
živý obraz v hlave. Cítila sa zradená svojou vlastnou ženskosťou. 
Ale veď sám Albert zvolil „vyčkávaciu“ taktiku. Sám jej sľúbil, že ju bude - ako 
neskúsenú - učiť všetkým záhadám a rituálom milovania. Rozhodla sa nedať 
najavo bolesť. Naopak, rozhodla sa prejsť do rafinovanej ofenzívy. Keď ešte 
v tú istú noc prišiel k nej do izby a ľahol si vedľa nej, pošepkala mu od ucha, 
aby sa vyzliekol donaha. Zjavne ho to prekvapilo, ale poslúchol ju. A  tak 
uzrela vedľa seba svalnaté štíhle telo s  bielymi chlpmi na prsiach, zvláštnu 
kombináciu mladosti a staroby. Začal ju bozkávať. A ako sa jej tak dotýkal 
perami na tele, síce opatrne ale predsa, začala rukou ohmatávať jeho telo. 
Najprv sa dotkla hrude. Neprestával ju bozkávať. Potom sa dotkla brucha 
a nakoniec uchopila do rúk jeho penis. Ľahkým pohybom sa odtiahol. Urobil 
to jemne a ohľaduplne, vzápätí sa hlavou priblížil k  jej lonu a začal ju tam 
bozkávať. Potom začal šepkať dookola tú istú vetu: „Máš telo anjela, nie je 
možné, aby také telo malo pohlavie.“ V  ten okamih do nej vošla zlosť, ako 
nejaká náhla horúčka. Urazilo ju, že sa odtiahol, aby nemohla silnejšie ucho-
piť do rúk jeho penis. Náhle sa posadila, uhladila si posunkom rozstrapatenú 
hrivu a povedala: „Nie som anjel, Albert. Som žena. A ja chcem, aby si ma 
ako ženu miloval.“

Koniec kliatby 
A potom prišla tá najsmutnejšia noc, akú kedy Fay zažila. Pretože Albert sa 
jej chcel zmocniť, ale nebol toho schopný. Viedol jej ruku, aby ho hladkala. 
Penis mu v tom okamihu síce stvrdol, ale keď ho začal vsúvať medzi jej nohy, 
ochabol. Bol celý nesvoj a nevyšlo z neho ani pol slova. Skúsil to veľakrát. 
S tým istým výsledkom. Potom jej predsa len do ucha začal nežne šepkať: „Len 
chvíľku, počkaj, vydrž ešte, len chvíľku...“ Ale nepodarilo sa. Fay sa zdalo, 
že tam takto leží celú noc. Vlhká, roztúžená, očakávajúca. No on ju dokázal 
utešovať iba bozkami. Nakoniec sa pustila do žalostného plaču. Rovnaká scé-
na sa opakovala aj po ďalšie noci, kým k nej Albert prestal chodiť nadobro. 
A takmer každú noc videla v záhrade tiene, ktoré sa objímali. Bála sa už vy-
chádzať z domu do záhrady. Ale ani to nepomohlo. Keď sa raz totiž prechá-
dzala po dome, bola svedkom scény, ako Albert rukami šmátra pod sukňou 
jednej farebnej ženy. 
Od istého dňa začala mať pocit, že počuje vzdychanie po celom dome. Bola 
tým úplne posadnutá. Zdalo sa jej, že tie zvuky znejú okolo nej neustále, všade 
kam sa pohne.  Občas videla z izby, v ktorej spávali farebné ženy, vychádzať 
Alberta a  inokedy zasa záhradníka a  ona pred ním nedokázala ukryť slzy. 
Ktovie, ako by to všetko skončilo, nebyť náhody. Jedného dňa sa v Albertovom 
dome pripravovali na návštevu španielskych priateľov. A hoci Fay málokedy 
odchádzala do mesta na nákupy, tentoraz išla, aby obstarala šafran do ryže. 
Bol to veľmi zvláštny druh šafranu, ktorý práve v ten deň doviezla loď zo Špa-
nielska. Fay sa na trhu cítila príjemne, pretože odjakživa milovala tie rôznorodé 
vône a  pestré farby. Kúpila dva balíčky šafranu, ktorý voňal tak intenzívne, 
že o chvíľu tá aróma prenikla aj do jej pokožky, vlasov a šiat. Keď sa vrátila 
domov, čakal ju Albert. Prišiel až k jej autu a v dobrej nálade si ju odvádzal 
do izby. A ako ju tak držal, náhle sa mu rozžiarila tvár a zvolal: „Ty voniaš 
šafranom!“ Všimla si záblesk zvedavosti v  jeho očiach, keď pritlačil tvár k  jej 
prsiam a privoniaval k nim. A potom ju pobozkal. A v momente si ju odviedol 
do spálne. Fay odhodila tašku na posteľ a vôňa šafranu čoskoro zaplnila celú 
izbu. Albert si ju nedočkavo položil na posteľ a zmocnil sa jej. Ani sa neunú-
val vyzliekaním šiat. Vnikal do nej šťastne a dychtivo a keď bolo po všetkom, 
pošepkal jej do vlasov: „Voniaš ako farebná žena.“ A kliatba bola zrušená.   5
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A K O  D O C H U T I Ť  Ž E N U

N O V E L
Samo Paško st. 

A N A Ï S   N I N  
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OBSAHOVÁ STRATÉGIA 
pri tvorbe obsahu magazín GOLDMAN reflektuje moderný životný štýl, a ten 

približuje z atraktívnym uhlom pohľadu, pričom kladie dôraz na originálne 

texty, kultivovanú prácu s jazykom a štýlom a taktiež kvalitné fotografie 

a výraznú grafiku. Jednotlivým článkom zároveň venuje veľkorysý priestor. 

Toto všetko je zostavené do vyváženej kompozície, ktorá harmonizuje od 

úvodnej strany až po poslednú

KOMERČNÁ STRATÉGIA
magazín GOLDMAN vo svojej komunikácii smerom k čitateľovi podporuje 

orientáciu predovšetkým na značky, ktoré na rozvinutom trhu fungujú ako 

garant kvality aj ako informácia o úrovni produktov

ŠTRUKTÚRA INZERUJÚCICH KLIENTOV 

v portfóliu obchodných partnerov prevládajú svetové značky a silné 

spoločnosti slovenskej proveniencie
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ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana         4.000 eur
2/1 strana                                                          6.460 eur

PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)    4.580 eur
5. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa impressum)   4.510 eur
7. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial)   4.420 eur
9. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa obsah)   4.350 eur
formát 2/1 strana
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
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

všitý list
do väzby - dodaný inzerentom                                                                    4.730 eur

P. R. rubriky
2/1 strana         4.460 eur
1/1 strana         2.230 eur

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

Poznámky
* Storno poplatky: Do 14 dní pred uzávierkou - 50 %
                               Po uzávierke objednávok - 100 %
* 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.

CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2018
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrnujú 20 % DPH.
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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 časopisu.

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

pri vklade k inzercii 
0,04 eur
0,10 eur
0,05 eur
0,11 eur
0,06 eur
0,13 eur

samostatný vklad / vlep
0,10 eur
0,16 eur
0,11 eur
0,18 eur
0,06 eur
0,13 eur
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Inzercia - kontakt  ++421 903 406 808, brcak@stonline.sk
Cena výtlačku    7,99 eur
Obdobie predaja   04/2018 - 09/2018
Tlačený náklad   8.000 ks
Formát    222 mm x 275 mm 
Papier    obálka 250 g krieda s ušľachtilým matným    
                                                      povrchom
                                                      vnútro 100 g ušľachtilý dvakrát natieraný 
                                                      GALERIE FINE
Povrchová úprava obálky  UV lak
Počet strán celkom   160
Väzba     V - 2
Farebnosť    plná farba (4 + 4)
Separácie    CMYK
Raster vnútro    60 liniek / cm
Raster obálka    70 liniek / cm
Uhly rastrov    nastavenie pre ofset
Distribúcia    Mediaprint Kapa, súkromní distribútori

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 MB.
5. Správnu farebnosť inzercie možno garantovať iba pri dodaní chemigrafického 
nátlačku.
6. Rozmery inzercie:
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
(+4 mm spadávka)

Termíny 1. polrok
GOLDMAN 02 / 2018

dodanie podkladov
11.06. pondelok

expedícia do predaja
19.06. utorok


