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CHviLka
prO reLax
Chvilka pro relax je oblíbený křížovkářský 
speciál Chvilky pro tebe, který vychází  
4x 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.

záJmOvé – luštění

CíLOvá skUpina: 
pro všechny, kteří rádi relaxují u křížovek
periODiCita: čtvrtletník
pOčet str an: 40 + 4 celobarevné 
Cena výtiskU: 21 kč

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:
Počet stran: 40 + 4 (celobarevných); druh tisku: ofset; papír 56 g SC; 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), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty),  
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových  
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je 
třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 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: Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, Speed, TopGear, Motor, 
Chvilka pro luštění, Chvilka v kuchyni, křížovkářské tituly; tel.: +420 225 008 604, 
e-mail: marie.tomanova@mafra.cz

Č. Podklady uvedení na trh

01 21.12.2018 14.1.2019

02 27.3.2019 15.4.2019

03 29.5.2019 17.6.2019

04 25.9.2019 14.10.2019

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
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