
Technická specifikace 

www.instagram.com/jenprozeny 
www.instagram.com/cosmocz  

www.instagram.com/jenproholky 
www.instagram.com/harpersbazaarcz

www.instagram.com/dolcevita

KONTAKT
Kristýna Motrincová, kristyna.motrincova@mafra.cz, mobil: 608 009 013, tel.: 225 008 618 
Markéta Němcová, marketa.nemcova@mafracz, mobil: 777 005 036, tel.: 225 008 624 
Jana Hachlová, jana.hachlova@mafra.cz, mobil: 604 949 764, tel.: 225 008 627

FORMÁT Instagram 
Pro posty na Instagram je třeba dodávat lifestylové fotografie v poměru 1:1, formátu jpg  
a barevnosti RGB. V případě dodání fotografie v jiném rozměru bude tato automaticky oříznuta. 

Další možností je zaslání produktu redakci k nafocení lifestylové fotografie, která bude následně zaslána 
k odsouhlasení a budou účtovány výrobní náklady. 

V případě objednání více postů, je třeba dodat pro každý post jinou kreativu. Pokud budeme vytvářet u nás, 
budou kreativy zaslány k odsouhlasení. 

Texty a hashtagy budou přidány redakcí. V případě preferovaného textu a hashtagu, můžete též dodat.

Měření: Tento formát neměříme/nesledujeme. Je možné se domluvit předem k vygenerování/zaslání 
výsedků postu.

SPECIFIKACE A CENA 

PRODUKT K NAFOCENÍ
Vytvoření lifestylové fotografie
CPT: 3000 Kč

UKÁZKY

FORMÁT FOTKY 

Formát: jpg
Velikost: 3000x3000px, 20MB
Barevnost: RGB

DOPORUČENÝ TEXT 

Text: 100 znaků
Hashtagy: až 10x

Instagram



Technická specifikace 
www.facebook.com/JenProMuze  
www.facebook.com/JenProHolky 
www.facebook.com/HarpersBazaar 

www.facebook.com/JenProZeny 
www.facebook.com/CosmopolitanCZ 
www.facebook.com/dolcevitaCZ

KONTAKT
Kristýna Motrincová, kristyna.motrincova@mafra.cz, mobil: 608 009 013, tel.: 225 008 618 
Markéta Němcová, marketa.nemcova@mafra.cz, mobil: 777 005 036, tel.: 225 008 624 
Jana Hachlová, jana.hachlova@mafra.cz, mobil: 604 949 764, tel.: 225 008 627

Dodání podkladů pro extra Facebook post (bez vydání článku) 
Pro Facebook posty, které nebudou přímo nasdílením článku, dodejte foto ve formátu jpg, foto by též mělo 
být obdélníkem na šířku. V případě, že bude v jiném rozměru, bude fotka upravena a oříznuta. Fotografie 
může být produktová, lifestylová, koláž.

Dále dodání textu a prokliku k postu. Při nedodání bude text vytvořen redakcí. 

Měření: Tento formát neměříme/nesledujeme. Je možné se domluvit předem k vygenerování/zaslání
výsedků postu.

Kam mám reklamní podklady odeslat a jak?
Reklamní podklady posílejte na e-mail shlozkova@bauermedia.cz.
Pokud se jedná o datově objemné soubory, tak nejlepší je odeslat podklady přes některé z úložišť
(uschovna.cz, wetranfer.cz, sdílený DropBox)

UKÁZKY

Facebook




