
Platnost od 1. 1. 2020

c a s o p i s y. m a f r a . c z c a s o p i s y. m a f r a . c z40 41

nostalgie retro

V měsíčníku nostalgie ožívají osudy zářivých hvězd šoubyznysu 
v detailech a souvislostech tak, jak jsme je ještě nepoznali. Exkluzivní 
dobové fotografie a nová fakta z archivů vytvářejí vzrušující pohled na 
kariéru i soukromí slavných s jejich triumfy a pády.

nejprodávanější a nejčtenější „retro“ časopis na trhu, díky němuž na 
čtenáře dýchne noblesa první republiky, ale zavzpomínají i na doby teprve 
nedávno minulé. Přináší osudové příběhy slavných hvězd plné vášně, 
napětí a nečekaných zvratů.

cílová skupina: ženy ve věku 45+ let
periodicita: měsíčník
uvedení na trH: středa
počet stran: 40 celobarevných
průměrný tištěný náklad: 50 000 ks
čtenost: 46 000 
cena výtisku: 16,90 kč

cílová skupina: především ženy ve věku 35–59 let
periodicita: měsíčník
uvedení na trH: pondělí
počet stran: 48 celobarevných
průměrný tištěný náklad: 116 000 ks
čtenost: 180 000
cena výtisku: 20 kč

zdroj: AbC Čr 1-6/2019,
MEDiA PrOjEkT 1. + 2. čtvrtletí 2019

zdroj: AbC Čr 1-6/2019,
MEDiA PrOjEkT 1. + 2. čtvrtletí 2019

Druh tisku: ofset; papír: 48 g SCA; vazba: V1; rozměr 
strany před ořezem: 225 × 295, po ořezu: 215 × 285, 
na zrcadlo: 202 × 259 mm

PoDkLaDy PRo InzERCI > 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes post-
script-Distiller (ne přímé exporty), postscriptovat na 
střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat 
TrueTypové fonty), negativní texty v minimální veli-
kosti 6 b a síla minimálně 0,5 b, min. rozlišení obrázků 
300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezo-
vých značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specific-
ké umístění. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. Vklá-
dání, vlepování 2,30 kč/1 ks; vkládání, vlepování + fólie 
3,30 kč /1 ks; gramáž nad 80 g  individuální 
kalkulace 

** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost 
textu od ořezu 5 mm.
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FoRMáty

spad** 
(Š × V v mm) 
čistý formát 

po ořezu

zrcadlo
(Š × V v mm)

cena v kč

4. str. obálky 215 × 285 202 × 259 104 000

3. str. obálky 215 × 285 202 × 259 95 000

2. str. obálky 215 × 285 202 × 259 99 000

1/1 4c uvnitř 215 × 285 202 × 259 95 000

1/2 strany – na šířku 215 × 140 202 × 127 53 000

1/2 strany – na výšku 105 × 285 99 × 259 53 000

1/3 strany – na šířku 215 × 96 202 × 83 37 000

1/3 strany – na výšku 71 × 285 64 × 259 37 000

1/4 strany –  na šířku 215 × 74 202 × 61 30 000

1/4 strany – na výšku 54 × 285 47 × 259 30 000

1/4 strany – klasika 105 × 140 99 × 127 30 000
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čistý formát 
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zrcadlo
(Š × V v mm)

cena v kč

4. str. obálky 215 × 285 202 × 259 116 000

3. str. obálky 215 × 285 202 × 259 105 000

1/1 4c uvnitř 215 × 285 202 × 259 95 000

1/2 strany – na šířku 215 × 140 202 × 127 62 000

1/2 strany – na výšku 105 × 285 99 × 259 62 000

1/3 strany – na šířku 215 × 96 202 × 83 54 000

1/3 strany – na výšku 71 × 285 64 × 259 54 000

1/4 strany –  na šířku 215 × 74 202 × 61 40 000

1/4 strany – na výšku 54 × 285 47 × 259 40 000

1/4 strany – klasika 105 × 140 99 × 127 40 000

SPolečenSké

DoPLŇUJíCí InFoRMaCE > DoPLŇUJíCí InFoRMaCE >

tECHnICké PoDMínky > tECHnICké PoDMínky >

Společenské

kontakt > kontakt > 

Michaela Melicharová – Traffic manager rytmus života, Pestrý svět, Čas pro hvězdy, rytmus života pro ženy, Čas na lásku, napsáno životem (speciály krimi, nejlepší příběhy, Letní příběhy, 
Letní romance, Tajemné příběhy, Příběhy plné života, Pravdivé příběhy, Pestré osudy), Velká kuchařka - rytmus života a Pestrý svět, retro kuchařka, retro, retro speciál, nostalgie, Hvězdy 
jako na dlani, rž čtení na léto, Chvilka pro tebe Velikonoce, Vánoce, Horoskopy, Luštění pro děti; tel.: +420 225 008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz
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Letní romance, Tajemné příběhy, Příběhy plné života, Pravdivé příběhy, Pestré osudy), Velká kuchařka - rytmus života a Pestrý svět, retro kuchařka, retro, retro speciál, nostalgie, Hvězdy 
jako na dlani, rž čtení na léto, Chvilka pro tebe Velikonoce, Vánoce, Horoskopy, Luštění pro děti; tel.: +420 225 008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

Společenské

tERMíny VyDání noStaLGIE 2020

Č. Podklady Uvedení na trh

01  18.12.2019  8.1.2020

02  15.1.2020  5.2.2020

03  12.2.2020  4.3.2020

04  18.3.2020  8.4.2020

05  15.4.2020  6.5.2020

06  20.5.2020  10.6.2020

07  17.6.2020  8.7.2020

08  15.7.2020  5.8.2020

09  19.8.2020  9.9.2020

10  16.9.2020  7.10.2020

11  14.10.2020  4.11.2020

12  18.11.2020  9.12.2020

01  16.12.2020  6.1.2021

tERMíny VyDání REtRo 2020

Č. Podklady Uvedení na trh

01 23.12.2019 13.1.2020

02 20.1.2020 10.2.2020

03 17.2.2020 9.3.2020

04 16.3.2020 6.4.2020

05 20.4.2020 11.5.2020

06 18.5.2020 8.6.2020

07 22.6.2020 13.7.2020

08 20.7.2020 10.8.2020

09 24.8.2020 14.9.2020

10 21.9.2020 12.10.2020

11 19.10.2020 9.11.2020

12 23.11.2020 14.12.2020


