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vaříme krok za krokem

Časopis příjemného formátu vychází každý měsíc a čtenáři v něm 
najdou recepty na všední den i na svátek, sladké i slané, jednoduché 
i složité, ale VŽDYCkY pěkně krok za krokem rozepsané a nafocené.

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

tERMíny VyDání 
VaříME kRok za kRokEM 2020

Č. Podklady Uvedení na trh

01 18.12.2019 8.1.2020

02 22.1.2020 12.2.2020

03 19.2.2020 11.3.2020

04 25.3.2020 15.4.2020

05 22.4.2020 13.5.2020

06 20.5.2020 10.6.2020

07 17.6.2020 8.7.2020

08 22.7.2020 12.8.2020

09 19.8.2020 9.9.2020

10 23.9.2020 14.10.2020

11 21.10.2020 11.11.2020

12 18.11.2020 9.12.2020

1 18.12.2020 13.1.2021

ZáJmoVé – vaření

DoPLŇUJíCí InFoRMaCE >

záJMoVé – vaření

kontakt > 

renata böhmová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Vaříme krok za krokem, Claudia, Claudia recepty a křížovky, tina, tina – to nejlepší ze sbírky, tina XXL, tina 
XXS, tina rádce, tina bydlíme; tel.: +420 225 008 316, e-mail: renata.bohmova@mafra.cz

záJMoVé – vaření

FoRMáty

spad** 
(Š × V v mm) 
čistý formát 

po ořezu

zrcadlo
(Š × V v mm)

cena v kč

4. str. obálky 170 × 280 154 × 254 95 000

3. str. obálky 170 × 280 154 × 254 79 000

2. str. obálky 170 × 280 154 × 254 84 000

1/1 4c uvnitř 170 × 280 154 × 254 74 000

1/2 strany – na šířku 170 × 137 154 × 125 49 000

1/2 strany – na výšku 82 × 280 74 × 254 49 000

1/3 strany – na šířku 170 × 90 154 × 79 33 000

1/3 strany – na výšku 60 × 280 50 × 254 33 000

1/8 81 × 66 20 000

Druh tisku: ofset; papír: obálka – 90 g kL, vnitřek – 52 
g SCA; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 180 × 
290, po ořezu: 170 × 280, na zrcadlo: 154 × 254 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.

tECHnICké PoDMínky >

cílová skupina: všichni, kteří se nebojí
ve vaření vyzkoušet něco nového
periodicita: měsíčník
počet stran: 48 + 4 celobarevné
cena výtisku: 15,90 kč


