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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 z64 65

claudia recepty & kříŽovky retro kucHařka

Tematicky zaměřené recepty, tři desítky vyzkoušených jídel, názorné 
postupy při vaření, velké křížovky s výhrami, jednoduché, rychlé, ale i 
náročnější varianty.

Časopis přináší řadu tradičních, poctivých receptů našich maminek 
a babiček. zavzpomínejte na chvíle dětství, kdy se z kuchyně linula 
neodolatelná vůně!

tERMíny VyDání 
REtRo kUCHařka 2020

Č. Podklady Uvedení na trh

01 17.12.2019 7.1.2020

02 25.2.2020 17.3.2020

03 2.6.2020 23.6.2020

04 6.10.2020 27.10.2020

01 15.12.2020 5.1.2021

tERMíny VyDání CLaUDIa 
RECEPty & kříŽoVky 2020

Č. Podklady Uvedení na trh

01 28.1.2020 18.2.2020

02 28.4.2020 19.5.2020

03 28.7.2020 18.8.2020

04 15.9.2020 6.10.2020

ZáJmoVé – vaření

DoPLŇUJíCí InFoRMaCE >

DoPLŇUJíCí InFoRMaCE >

záJMoVé – vaření

kontakt > 
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

renata böhmová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Vaříme krok za krokem, Claudia, Claudia recepty a křížovky, tina, tina – to nejlepší ze sbírky, tina XXL, tina 
XXS, tina rádce, tina bydlíme; tel.: +420 225 008 316, e-mail: renata.bohmova@mafra.cz

záJMoVé – vaření

FoRMáty

spad** 
(Š × V v mm) 
čistý formát 

po ořezu

zrcadlo
(Š × V v mm)

cena v kč

4. str. obálky 205 × 275 187 × 258 63 000

2. str. obálky 205 × 275 187 × 258 47 000

1/1 4c uvnitř 205 × 275 187 × 258 42 000

1/2 strany – na šířku 205 × 135 187 × 127 23 000

1/2 strany – na výšku 100 × 275 92 × 258 23 000

1/3 strany – na šířku 205 × 86 187 × 80 17 000

1/3 strany – na výšku 65 × 275 56 × 258 17 000

1/4 strany – na šířku 205 × 60 12 000

1/4 strany – na klasika 100 × 135 44 × 127 12 000

Druh tisku: ofset; papír: 52 g SCA; vazba: V1; rozměr 
strany před ořezem: 225 × 295, po ořezu: 215 × 285, 
na zrcadlo: 202 × 259 mm

PoDkLaDy PRo InzERCI > 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes post-
script-Distiller (ne přímé exporty), postscriptovat na 
střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat 
TrueTypové fonty), negativní texty v minimální veli-
kosti 6 b a síla minimálně 0,5 b, min. rozlišení obrázků 
300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezo-
vých značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specific-
ké umístění. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. Vklá-
dání, 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.

Druh tisku: ofset; papír: 52 g SCA; vazba: V1; rozměr 
strany před ořezem: 215 × 285, po ořezu: 205 × 275, 
na zrcadlo: 187 × 258 mm

PoDkLaDy PRo InzERCI > 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes post-
script-Distiller (ne přímé exporty), postscriptovat na 
střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat 
TrueTypové fonty), negativní texty v minimální veli-
kosti 6 b a síla minimálně 0,5 b, min. rozlišení obrázků 
300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezo-
vých značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specific-
ké umístění. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. Vklá-
dání, 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.

tECHnICké PoDMínky >

tECHnICké PoDMínky >

cílová skupina: ženy ve věku 30–45 let
periodicita: občasník
počet stran: 48 celobarevných 
cena výtisku: 25 kč

cílová skupina: ženy ve věku 20–59 let
periodicita: čtvrtletník
počet stran: 40 celobarevných
cena výtisku: 24 kč

FoRMáty

spad** 
(Š × V v mm) 
čistý formát 

po ořezu

zrcadlo
(Š × V v mm)

cena v kč

4. str. obálky 215 × 285 202 × 259 104 000

3. str. obálky 215 × 285 202 × 259 95 000

2. str. obálky 215 × 285 202 × 259 99 000

1/1 4c uvnitř 215 × 285 202 × 259 95 000

1/2 strany – na šířku 215 × 140 202 × 127 53 000

1/2 strany – na výšku 105 × 285 99 × 259 53 000

1/3 strany – na šířku 215 × 96 202 × 83 37 000

1/3 strany – na výšku 71 × 285 64 × 259 37 000

1/4 strany –  na šířku 215 × 74 202 × 61 30 000

1/4 strany – na výšku 54 × 285 47 × 259 30 000

1/4 strany – klasika 105 × 140 99 × 127 30 000


