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Harper's Bazaar

Nejprestižnější a nejdéle vydávaný časopis o módě a životním stylu 
na světě. Ač je v DNA časopisu móda a módní trendy, a proto vybírá 
to nejlepší a podstatné ze světa krásy a luxusu, píše pravidelně také 
o tom, jak žít moudrý a spokojený život a jak si udržet kvalitní vztahy 
v rodině i v kariéře.

cílová skupina: ženy ve věku 25–45 let s vyššími příjmy
periodicita: měsíčník
průměrný tištěný náklad: 30 000 ks
čtenost: 64 000
cena výtisku: 99,90 Kč

Zdroj: ABC ČR, 4-9/2020,
Media projekt, Unie vydavatelů – ASMEA,  
Median – STEM/MARK, 2. – 3. čtvrtletí 2020

Druh tisku: ofset; papír: obálka – 150 g KL, vnitřek – 
90 g LWC; 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 post-
script-Distiller (ne přímé exporty), postscriptovat na 
střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat 
TrueTypové fonty), negativní texty v minimální velikos-
ti 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. Všechny údaje jsou uvede-
ny 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, vzdále-
nost textu od ořezu 5 mm.

Storno PoPlatek > 
Při zrušení objednávky později než 42 pracovních dní před dnem vydání - 70% z ceny vč. DPH.
Při zrušení objednávky později než 28 pracovních dní před dnem vydání - 100% z ceny vč. DPH.

termíny vydání 
HarPer‘S Bazaar 2021

Č. Podklady Uvedení na trh

01 13.11.20 10.12.20

02 11.12.20 14.01.21

03 22.01.21 18.02.21

04 19.02.21 18.03.21

05 19.03.21 15.04.21

06 16.04.21 13.05.21

07 21.05.21 17.06.21

08 18.06.21 15.07.21

09 23.07.21 19.08.21

10 20.08.21 16.09.21

11 17.09.21 14.10.21

12 22.10.21 18.11.21

01 19.11.21 16.12.21

02 10.12.21 13.01.22

Formáty

spad** 
(Š × v v mm) 
čistý formát 

po ořezu

cena v kč

4. str. obálky 200 × 270 415 000

3. str. obálky 200 × 270 345 000

1/1 4c uvnitř 200 × 270 285 000

1. dvoustrana 400 × 270 635 000

2. dvoustrana 400 × 270 610 000

3. dvoustrana 400 × 270 590 000

1. pravá str. naproti obsahu 200 × 270 330 000

2. pravá str. naproti obsahu 200 × 270 315 000

1/2 strany – na šířku 200 × 131 215 000

1/2 strany – na výšku 96 × 270  215 000

1/3 strany – na šířku 200 × 86 155 000

1/3 strany – na výšku 62 × 270 155 000

1/4 strany – na šířku 200 × 64 95 000

1/6 kalendář 25 000

speciální produktový tip 12 000

Umíme pro vás připravit speciální projekty na míru.

Pro ženy – luxury

doPlŇUJící inFormace >

tecHnické Podmínky >

Pro ženy – luxury Pro ženy – luxury

kontakt > 

náŠ tiP! >

Markéta Cihlářová  – Traffic Manager 
Harper’s Bazaar, Cosmopolitan; 
tel.: +420 225 008 620 
e-mail: marketa.cihlarova@mafra.cz


