
Platnost od 1. 1. 2020

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 z56 57

Časopis čerpá z vybraných čtenářských dopisů, 
v nichž lidé popisují svá setkání s tajemnem, 
děsem, nadpřirozenem a nevysvětlitelnými 
záhadami, které doplňují krimi příběhy ze 
starých policejních archivů.

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

tERMíny VyDání 
CHVILka naPětí 2020

Č. Podklady Uvedení na trh

01 8.1.2020 29.1.2020

02 18.3.2020 8.4.2020

03 20.5.2020 10.6.2020

04 16.9.2020 7.10.2020

Druh tisku: ofset; papír: 52 g SCA; vazba: V1; rozměr před ořezem: 215 × 285, po ořezu: 205 × 275, na zrcadlo: 189 × 253 mm

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), negativní texty v mini-
mální velikosti 6 b a síla minimálně 0,5 b, min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální nátisk.

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

FoRMáty

spad** 
(Š × V v mm) 
čistý formát 

po ořezu

zrcadlo
(Š × V v mm)

cena v kč

4. str. obálky 205 × 275 189 × 253 73 000

2. str. obálky 205 × 275 189 × 253 55 000

1/1 4c uvnitř 205 × 275 189 × 253 49 000

1/2 strany – na šířku 205 × 137,5 189 × 125 26 000

1/2 strany – na výšku 102,5 × 275 103 × 253 26 000

1/3 strany – na šířku 205 × 92 189 × 80 20 000

1/3 strany – na výšku 68 × 275 60 × 253 20 000

1/4 strany – na šířku 205 × 69 189 × 56 14 000

1/4 strany – na výšku 48 × 280 45 × 252 14 000

1/4 strany – klasika 103 × 138 95 × 128 14 000

DoPLŇUJíCí InFoRMaCE >

tECHnICké PoDMínky >

cHvilka napětí

PříběHoVé

Příběhové

kontakt > 

Michaela Melicharová – Traffic manager rytmus života, Pestrý svět, Čas pro hvězdy, rytmus života pro ženy, Čas na lásku, napsáno životem (speciály krimi, nejlepší příběhy, Letní příběhy, 
Letní romance, Tajemné příběhy, Příběhy plné života, Pravdivé příběhy, Pestré osudy), Velká kuchařka - rytmus života a Pestrý svět, retro kuchařka, retro, retro speciál, nostalgie, Hvězdy 
jako na dlani, rž čtení na léto, Chvilka pro tebe Velikonoce, Vánoce, Horoskopy, Luštění pro děti; tel.: +420 225 008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

cílová skupina: pro všechny, kdo se při čtení 
příběhů rádi bojí
periodicita: čtvrtletník
počet stran: 40 celobarevné
průměrný tištěný náklad: 20 000 ks
čtenost: 58 000
cena výtisku: 23 kč

58
LuŠTění PrO DěTi

děti


