
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 z22 23

esquire

Časopis pro muže, který už ví, co chce. Měsíčník Esquire je 
nepostradatelným průvodcem moderního muže světem kariéry, módy, 
techniky, sportu a v neposlední řadě světem ženského myšlení a vztahů. 
Esquire vyniká kombinací kvalitní žurnalistiky, významnými celebritami na 
obálce i fotografiemi krásných žen. jeden ze světově nejznámějších  
a nejoblíbenějších pánských měsíčníků.

cílová skupina: muži ve věku 25–45 let se středně vyššími 
a vyššími příjmy
periodicita: měsíčník
cena výtisku: 79,90 kč

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

Druh tisku: ofset; papír: obálka – 150 g kL, vni-
třek – 90 g kL; vazba: V2; rozměr strany: před 
ořezem: 210 × 280, po ořezu: 200 × 270 mm

PoDkLaDy PRo InzERCI > 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes po-
stscript-Distiller (ne přímé exporty), postscrip-
tovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), negativní texty 
v minimální 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. 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.

tERMíny VyDání ESqUIRE 2020

Č. Podklady Uvedení na trh Příloha

01 4.12.2019 30.12.2019

02 8.1.2020 30.1.2020

03 5.2.2020 27.2.2020

04 4.3.2020 26.3.2020 BBB

05 8.4.2020 30.4.2020

06 6.5.2020 28.5.2020

07 3.6.2020 25.6.2020

08 8.7.2020 30.7.2020

09 5.8.2020 27.8.2020

10 2.9.2020 24.9.2020 BBB

11 7.10.2020 29.10.2020

12 4.11.2020 26.11.2020

01 st 9.12.2020 31.12.2020

FoRMáty

spad** 
(Š × V v mm) 
čistý formát 

po ořezu

cena v kč

4. str. obálky 200 × 270 355 000

3. str. obálky 200 × 270 295 000

2. str. obálky 200 × 270 320 000

1/1 4c uvnitř 200 × 270 245 000

1. dvoustrana 400 × 270 545 000

2. dvoustrana 400 × 270 520 000

3. dvoustrana 400 × 270 495 000

1/2 strany – na šířku 200 × 131 185 000

1/2 strany – na výšku 96 × 270 185 000

1/3 strany – na šířku 200 × 86 130 000

1/3 strany – na výšku 62 × 270 130 000

1/4 strany – na šířku 200 × 64 80 000

1/6 Esquire promo 22 000

Big Black Book
jediná opravdová módní příručka ušitá na míru 
úspěšnému a náročnému muži. Pravidelně 
vychází od roku 2011.

Pro muže

DoPLŇUJíCí InFoRMaCE >

tECHnICké PoDMínky >

Pro Muže Pro Muže

kontakt > 

náŠ tIP! >

Marie Tomanová  – Traffic manager Esquire, Speed, Top Gear, MOTOr, Chvilka v kuchyni, Chvilka pro luštění osmisměrky, Chvilka pro luštění, Chvilka pro relax, 
rytmus života křížovky s hvězdami, rytmus života křížovky; tel.: +420 225 008 604, e-mail: marie.tomanova@mafra.cz


