CENík INZERCE
Kamnářský ZPRAVODAJ

Cílová skupina:

Technické údaje pro podklady:

Kamnářský zpravodaj je interním periodikem
celostátní organizace Cechu kamnářů České
republiky. Je určen výhradně členům cechu,
jimiž jsou profesionálové z kamnářského
oboru. Většinu cílové skupiny tak tvoří kamnáři
a kamnářské firmy, další skupinou jsou pak
prodejci a obchodníci i výrobci kamnářského
materiálu a navazujících produktů.

Přijímáme podklady v digitální podobě:
– e-mail: sekretariat@cechkamnaru.cz

Polygrafické údaje:

Cena grafika: 450,- Kč při vyžádání

Přípustné formáty souborů:

– PDF v tiskové kvalitě: PDF, 300 dpi,
CMYK, ořezové značky
u formátů na spad spadávka 4 mm
– nepřijímáme jiné soubory

Náklad: 300 ks
Sazební obrazec strany: 181,3 x 219 mm
Čistý formát strany na spad: 210 x 260 mm
Tisk: ofset
Vazba: V1 (všitá)

grafického zpracování inzerce, v případě
většího množství textu a jiných dílčích
materiálů cena dohodou, maximálně
však 900,- Kč

CENÍK
VELIKOST

CECHOVNÍ

NECECHOVNÍ

2. OBÁLKA

6.000,-

9.000,-

3. OBÁLKA

5.800,-

8.700,-

4. OBÁLKA

7.200,-

10.800,-

1 STRANA

4.800,-

7.200,-

1/2 STRANA

2.400,-

3.600,-

1/4 STRANY

1.200,-

1.800,-

1/1

1/2
na výšku
105 x 260
90 x 231

1/2
na šířku
210 x 126
181 × 110

210 x 260
181 x 231

1/4
na výšku
102 x 145
102,5 x 125,5

1/4
na šířku
210 x 65
181 x 58

Formáty inzerátů (šířka x výška, v mm): na spad / na zrcadlo
Nejsme plátci DPH.

VKLÁDANÁ INZERCE
inzerci v rozsahu více než ½ strany, bude mu
na vkládanou inzerci přiznána sleva 30%

Vkládaná inzerce:

Přílohy jsou vkládány do celého nákladu
Kamnářského zpravodaje. Termín dodání příloh
do místa dodání je nejpozději tři pracovní dny
před datem vložení, dopravu zajišťuje a hradí
inzerent. Při nedodání příloh do místa dodání do
třech pracovních dnů před datem vložení bude
účtován stornovací poplatek ve výši 10 %
z celkové ceny za vložení. Místo dodání
sekretariát CK ČR.

Příklad:

Cechovní firma má objednanou inzerci
na 2. obálce KZ za 6.000,- Kč.
K tomu požaduje vkládaný leták A4
s oboustranným tiskem.
Cena za vkládanou inzerci = (7.200,- + 3.600,-) *
30% sleva = 7.560,- Kč

Max. formát vkládané inzerce: A4 (297x210 mm)
Max. rozsah vkládané inzerce: 4 strany

Cena celkem tedy = 6.000,- + 7.560,- = 13.560,- Kč

Slevy:

Rozdělení cenových tříd vkládané
inzerce dle přípustných formátů:

Pokud má inzerent v KZ současně objednanou
inzerci v rozsahu ½ strany a méně, bude mu
na vkládanou inzerci přiznána sleva 20%
Pokud má inzerent v KZ současně objednanou

MALÁ = formát shodný nebo menší než KZ
VELKÁ = formát větší než KZ (260x210 mm)

CENÍK - cechovní / necechovní
VELIKOST

1. STRANA

2.STRANA

3.STRANA

4.STRANA

MALÁ

4.800,- / 7.200,-

2.400,- / 3.600,-

1.200,- / 1.800,-

600,- / 900,-

VELKÁ

7.200,- / 10.800,-

3.600,- / 5.400,-

1.800,- / 2.700,-

900,- / 1.350,Nejsme plátci DPH.

CECH KAMNÁŘŮ ČR
Učňovská 1, 190 00 Praha 9
Tel.: (+420) 233 322 281, (+420) 601 572 619
sekretariat@cechkamnaru.cz

