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Časopis přináší svým čtenářkám optimismus 
a životní kuráž na základě skutečných 
příběhů a zkušeností. Vedle zajímavých 
lidských osudů a portrétů pozoruhodných 
„obyčejných“ žen nabízí žádané rubriky, které 
ocení každá čtenářka – rady do domácnosti, 
recepty, cestovatelské zážitky nebo tipy pro 
hezký domov a zahrádku.

Termíny vydání 
Příběhy Plné živoTa 2021

Č. Podklady Uvedení na trh

01 19.01.21 09.02.21

02 20.04.21 11.05.21

03 20.07.21 10.08.21

04 12.10.21 02.11.21

Druh tisku: ofset; papír: obálka – 100 g LWC, vnitřek – 45 g novinový; vazba: V1; rozměr před ořezem: 190 × 245, po ořezu: 180 × 235, na zrcadlo: 166 × 208 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 × 280 185 × 252 63 000

3. a 2. str. obálky 205 × 280 185 × 252 51 000

1/1 4c uvnitř 205 × 280 185 × 252 40 000

1/2 strany – na šířku 205 × 137 185 × 126 25 000

1/2 strany – na výšku 100 × 280 92 × 252 25 000

1/3 strany – na šířku 205 × 90 185 × 84 18 000

1/3 strany – na výšku 65 × 280 61 × 252 18 000

1/4 strany – na šířku 205 × 67 185 × 63 13 000

1/4 strany – na výšku 48 × 280 45 × 252 13 000

doPlŇUJící inFormace >

Technické Podmínky >

Příběhy Plné života

Příběhové

konTakT > 

Michaela Melicharová – Traffic Manager Čas na lásku, Čas na lásku – speciály, Čas pro hvězdy, Hvězdy jako na dlani, Chvilka pro tebe, Chvilka pro tebe – Horoskopy, Chvilka pro tebe 
Vánoce, Luštění pro děti, Napsáno životem, Napsáno životem – speciály, Nostalgie, Pestrý svět. Retro, Retro kuchařka, Retro speciál, Rytmus života Čtení na léto, Tina XXL, Tina XXS, 
Velká kuchařka – Rytmus života a Pestrý svět; tel.:+ 420 225 008 380, email.: michaela.melicharova@mafra.cz

cílová skuPina: ženy ve věku 45 a více let
Periodicita: čtvrtletník
Počet stran: 48 + 4 celobarevných
cena vÝtisku: 29 Kč

STorno PoPlaTek > 
Při zrušení objednávky 15 pracovních dnů před uveřejněním – 100 % z ceny vč. DPH.


