Inzertní balíčky

od 1. a.
1. 2020
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Platnost
MAFRA,
s.

Inzertní balíčky časopiseckých titulů
vydavatelství MAFRA pro rok 2020
Inzertní balíček představuje možnost širšího zásahu v dané cílové skupině za zvýhodněnou cenu. Deklarovaná
finanční úspora dosahuje až 42 % z běžných ceníkových cen. Pro získání informací o dalších kombinacích
kontaktujte naše inzertní oddělení.
BE femme fatale
Tina, Claudia, Chvilka pro tebe, Rytmus života, Pestrý svět

BE Mix
Tina, Claudia, Chvilka pro tebe

Formáty

Cena kombinace

Formáty

Cena kombinace

1/1 vnitřní strana

540 000 Kč

1/1 vnitřní strana

350 000 Kč

1/2 vnitřní strany

349 000 Kč

1/2 vnitřní strany

229 000 Kč

1/3 vnitřní strany

286 000 Kč

1/3 vnitřní strany

189 000 Kč

1/4 vnitřní strany

235 000 Kč

1/4 vnitřní strany

157 000 Kč

Čtenost: 943 000

Prodaný náklad: 368 000

Čtenost: 522 000

Prodaný náklad: 145 000

Be Party
Rytmus života, pestrý svět

BE retro Party
Rytmus života, pestrý svět, Retro

Formáty

Cena kombinace

Formáty

Cena kombinace

1/1 vnitřní strana

349 000 Kč

1/1 vnitřní strana

375 000 Kč

1/2 vnitřní strany

221 000 Kč

1/2 vnitřní strany

238 000 Kč

1/3 vnitřní strany

180 000 Kč

1/3 vnitřní strany

199 000 Kč

1/4 vnitřní strany

152 000 Kč

1/4 vnitřní strany

163 000 Kč

Čtenost: 552 000

Prodaný náklad: 223 000

Čtenost: 667 000

Prodaný náklad: 295 000

BE Hvězdná party
Rytmus života, pestrý svět, Čas pro hvězdy

BE TV Kombi
Týdeník televize, Tv revue, Tv plus 14

Formáty

Cena kombinace

Formáty

Cena kombinace

1/1 vnitřní strana

375 000 Kč

1/1 vnitřní strana

275 000 Kč

1/2 vnitřní strany

238 000 Kč

1/2 vnitřní strany

185 000 Kč

1/3 vnitřní strany

199 000 Kč

1/3 vnitřní strany

145 000 Kč

1/4 vnitřní strany

163 000 Kč

1/4 vnitřní strany

121 000 Kč

Čtenost: 689 000*

Prodaný náklad: 262 000

Čtenost: 250 000

Prodaný náklad: 172 000

BE TV Ko mbi max
Týdeník televize, TV max, Tv revue, Tv plus 14

BE TV SUPER TIP
kombinace textové části (min. 50 % plochy) a plošné inzerce

Formáty

Cena kombinace

Titul

Formáty

1/1 vnitřní strana

399 000 Kč

Týdeník Televize

2/1

1/2 vnitřní strany

272 000 Kč

TV Max

2/1

1/3 vnitřní strany

212 000 Kč

TV Revue

2/1

1/4 vnitřní strany

175 000 Kč

TV Plus14

2/1

Čtenost: 667 000

Prodaný náklad: 414 000

Čtenost: 667 000

Cena kombinace

550 000 Kč

Prodaný náklad: 414 000

Inzertní balíčky

2.
V případě tištěných médií uvedených pod písmeny a) až e) a l) se reklamou pro účely těchto VOP rozumí část tištěné strany některého z médií obsahující sdělení jiné osoby, než vydavatele příslušného média,
které netvoří redakční text, prospektová příloha, tedy externí příloha
některého z těchto médií, a štítky na titul, pokud je takové sdělení
šířeno za úplatu nebo jinou protihodnotu. V případě elektronických
médií uvedených pod písmeny f) až l) se reklamou pro účely těchto
VOP rozumí jakékoliv sdělení jiné osoby než provozovatele příslušného média, které netvoří redakční obsah příslušného média a je šířeno
za úplatu nebo jinou protihodnotu, včetně sponzoringu, teleshoppingu
a umístění produktu. Za reklamu se považují veškerá sdělení třetích
osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů či služeb zadavatele (či jiné osoby) nebo nejsou činěna
v souvislosti s podnikatelskou činností zadavatele či jiné osoby.
3.
Zadavatelem se rozumí objednatel, který objedná šíření reklamy.
4.
K  šíření reklamy dochází na základě jednotlivých smluv o dílo nebo
obdobné smlouvy (dále společně jen „smlouva o dílo“) či na základě
rámcové smlouvy a dílčích objednávek. Tyto smluvní vztahy se dále
vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek a právě platného
ceníku řídí Technickými podmínkami pro jednotlivá média, které jsou
zveřejněny na webové adrese: www.mafra.cz. Odchylná ujednání
ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
5.
Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě
platný ceník. Postup změn ceníku je upraven v čl. X.
II. UZAVŘENÍ SMLOUVY
1.
Zadavatel objednává šíření reklamy obvykle písemnou objednávkou
(dopisem, faxem, e-mailovou korespondencí). Objednávka však může
být učiněna také ústně.
2.
Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou
nutné pro řádné šíření reklamy, a to zejména: obchodní firmu zadava-

Zdroj: ABC ČR průměr za období 04–09/2019, MEDIA PROJEKT 2.–3. čtvrtletí 2019
* Časopis Čas pro hvězdy není zahrnut ve výzkumu čtenosti Media projekt. Uvedené hodnoty odhadované čtenosti na vydání jsou odvozené
vydavatelem z průměrných čteností vybraných společenských titulů a dat o prodejích.
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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují
smluvní vztahy mezi obchodní společností MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „vydavatelství“) a zadavateli při šíření
reklamy a jiné inzerce (dále společně jen „reklama“):
a) v deníku Mladá fronta DNES (a všech jeho přílohách),
b) v deníku Lidové noviny (a všech jeho přílohách),
c) v deníku Metro a magazínu Men Women ONLY,
d) v rámci nabídek TOP KOMBI a ULTRA KOMBI,
e) v týdenících 5plus2 a TÉMA,
f) v měsíčníku TÉMA TESTUJEME
g) na internetovém serveru iDNES.cz,
h) na internetovém serveru lidovky.cz, resp. zpravy.cz,
i) na internetovém serveru jobdnes.cz, reality.idnes.cz, akcniceny.cz,
expres.cz
j) v televizním vysílání hudební stanice ÓČKO, ÓČKO Star, ÓČKO
Black a ÓČKO Expres a
k) v ostatních tiskovinách a jiných médiích vydávaných, provozovaných či zastupovaných vydavatelstvím nebo osobami tvořícími
s vydavatelstvím koncern.
Komunikační média uvedená shora pod písmeny a) až k) budou dále
nazývána společně též „média“. Existují-li pro jednotlivé služby vydavatelství zvláštní obchodní podmínky, uplatní se tyto VOP subsidiárně
vedle těchto zvláštních obchodních podmínek.

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 z

tele či jeho jméno a příjmení nebo název, sídlo, identifikační číslo, DIČ
a obvykle i jméno pracovníka odpovědného za objednávku. Dále zde
musí být uvedeno médium, v němž má být reklama šířena, termín šíření, druh (např. plošný inzerát, řádkový inzerát externí příloha, banner,
spot, sponzoring) a eventuálně další údaje ohledně provedení a specifikace objednávky (např. jednotka vykrytí, umístění, rubrika, značka,
barva). Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které
nebudou odpovídat tomuto odstavci.
3.
K  uzavření smlouvy dojde potvrzením objednávky, učiněné zadavatelem, vydavatelstvím. Vydavatelství potvrdí objednávku ústně či písemně (dopisem, faxem, e-mailovou korespondencí apod.). V případě,
že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelstvím ústně či písemně,
považuje se za uzavření smlouvy uskutečnění šíření reklamy.
4.
Objednávky externích příloh jsou pro vydavatelství závazné teprve
po předložení vzorové přílohy a jejím schválení.
5.
Vydavatelství si vyhrazuje právo dohodnout s klientem anebo zadavatelem prostřednictvím smlouvy individuální obchodní podmínky.
Klient (a zadavatel) jsou povinni o těchto individuálních podmínkách
zachovávat mlčenlivost.
III. REKLAMA
1.
Za včasné dodání podkladů reklamy je zodpovědný zadavatel. V případě, kdy vydavatelství zjistí, že dodané podklady podle věty první
nesplňují požadavky stanovené či obvykle vyžadované vydavatelstvím
či jsou jinak nevhodné pro šíření, bude o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat zadavatele. Zadavatel je v takovém případě
povinen doručit vydavatelství neprodleně vhodné náhradní podklady
v požadovaném stavu.
2.
V případě, že reklamy budou využívat prvky umožňující sledování
chování uživatele (cookies apod.) či zpracovávající osobní údaje, je
zadavatel plně odpovědný za soulad takovéto reklamy a zpracování
získaných údajů s právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679
a zákonem 127/2005 Sb. a je správcem takových údajů. Vydavatelství
nezískává pro zadavatele žádné souhlasy se zpracováním osobních
údajů či užitím výše uvedených prvků, ledaže by to bylo zvlášť dohodnuto; pokud vydavatelství bude získávat pro zadavatele takové souhlasy, zavazuje se zadavatel užívat takové údaje pouze k účelům, k nimž
byl takto získán souhlas či k nimž bude oprávněn podle relevantních
právních předpisů (ustanovení předchozí věty přitom není dotčeno).
Zadavatel se zavazuje poskytnout vydavatelství na jeho žádost odkaz
na internetovou stránku obsahující v zákonem stanoveném rozsahu
informace o zpracování takových údajů ze strany zadavatele v českém
jazyce a takovou stránku udržovat aktuální a bez omezení přístupnou.
Pokud vydavatelství umožní zadavateli získávat souhlasy prostřednictvím systému pro získávání souhlasů provozovaného třetí osobou (zejména IAB Europe Transparency and Consent Framework), zadavatel
se zavazuje dodržovat podmínky stanovené pro účast v takovém systému a pro nakládání s dotčenými údaji. Zadavatel se na své náklady
a odpovědnost zavazuje řádně akceptovat změnu a zrušení souhlasů či
vyjádření námitek předané mu (i) vydavatelstvím, (ii) v rámci takového
systému či (iii) jinak ze strany příslušného uživatele a řádně a včas vyřizovat žádosti uživatelů v rámci výkonu jejich práv podle nařízení (EU)
2016/679, případně dalších relevantních právních předpisů a to i tehdy,
pokud mu byly předány přímo vydavatelstvím. Výše uvedeným není
dotčeno právo vydavatelství využívat jím sbírané údaje samostatně.
3.
Vydavatelství zaručuje kvalitu tisku běžnou pro požadované tiskové
médium, kvalitu vysílání či zobrazení běžnou pro požadovaná elektronická média, a to v rámci možností daných dodanými podklady.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a. s.
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