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Chvilka 
pro relax
Chvilka pro relax je oblíbený křížovkářský speciál 
Chvilky pro tebe, který vychází 6x ročně. Jde 
o časopis plný původních křížovek, zábavných 
kvízů a sudoku pro volný čas. Speciál je určen 
nejen čtenářkám a čtenářům Chvilky pro tebe,  
ale i všem ostatním, kteří rádi luští a soutěží.

Počet stran: 40 + 4 (celobarevných); druh tisku: ofset; papír: obálka: – 90g kL, 
blok – 45 g novinový; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 

215 x 290, po ořezu: 205 x 280, na zrcadlo: 189 x 260

podklady pro inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové 

fonty), profil pro úpravu obrázků viz www.bauermedia.cz, min. rozlišení 
obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 

min. 3 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. Všechny údaje jsou 
uvedeny v mm.

* po předběžné dohodě s redakcí  ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm,  
vzdálenost textu od ořezu 4 mm

Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 
3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kontakt: 
Tamara Rumlová – Traffic manager Claudia, Claudia speciály, Tina,  

Tina speciály, Chvilka pro luštění, Chvilka v kuchyni, speciály Chvilky;  
tel.: +420 225 008 316, fax: +420 225 008 379, 

e-mail: trumlova@bauermedia.cz

forMáty inzerCe

harMonograM 2018

teChniCké údaJe
Formát Formát inzerátu na spad** Formát zrcadla sazby Cena v Kč

Šířka Výška Šířka Výška

4. str. obálky 205 280 189 260 73 000

2. str. obálky 205 280 189 260 55 000

1/1 4c uvnitř 205 280 189 260 49 000

1/2 4c

Příčný formát 205 137 189 127 26 000

Výškový formát 98 280 90 260 26 000

weby
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JENPROzENY.Cz
JENPROHOLkY.Cz

JENPROMuzE.Cz
JENPROAuTA.Cz

DOLCEViTA.Cz

Č. Podklady uvedení na trh

1 22.12.2017 15.1.2018

2 21.2.2018 12.3.2018

3 25.4.2018 14.5.2018

Č. Podklady uvedení na trh

4 27.6.2018 16.7.2018

5 29.8.2018 17.9.2018

6 31.10.2018 19.11.2018

záJMové – luštění

Cílová skupina: 
pro všechny, kteří rádi relaxují u křížovek
periodiCita: dvouměsíčník
uvedení na trh: pondělí
POčET sTRaN: 40 + 4 celobarevné
Cena výtisku: 19 kč 


