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Rytmus života pRo ženy

Nový časopis pro ženy, které si chtějí život užívat plnými doušky! 
U nás najdete silné příběhy slavných i inspiraci na každý den. Dozvíte se, 
jak být šik podle posledních módních a kosmetických trendů, nabídneme 
vám domácí recepty na zdravější  i chutnější život, praktické návody na 
tvoření i cvičení, vztahové poradny i to, co si pro vás nachystaly hvězdy. 
Rytmus pro ženy je časopis, se kterým vám bude dobře…

cílová skupina: ženy ve věku 40+ let
peRiodicita: měsíčník
uvedení na tRh: čtvrtek
počet stRan: 40 celobarevných
cena vÝtisku: 19 Kč

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 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. Příplatek 20 % za 
specifické umístění. Všechny údaje jsou uve-
deny 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 
ryTmus živoTa Pro ženy 2021

Č. Podklady uvedení na trh

01 21.12.21 14.01.21

02 21.01.21 11.02.21

03 18.02.21 11.03.21

04 25.03.21 15.04.21

05 22.04.21 13.05.21

06 20.05.21 10.06.21

07 24.06.21 15.07.21

08 22.07.21 12.08.21

09 19.08.21 09.09.21

10 23.09.21 14.10.21

11 21.10.21 11.11.21

12 18.11.21 09.12.21

01 23.12.22 13.01.22

SpolečenSké

doPlŇuJící inFormace > Technické Podmínky >

společenské

konTakT > 

Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, Speed, Rytmus života, Rytmus života – číselné křížovky, Rytmus života pro ženy, Rytmus života - křížovky s hvězdami, Chvilka pro luštění, 
Chvilka pro luštění Osmisměrky, Chvilka pro relax, Chvilka v kuchyni, Claudia recepty a křížovky, Chvilka v kuchyni – číselné křížovky, Vaříme krok za krokem; tel.: +420 225 008 604, 
e-mail: marie.tomanova@mafra.cz

společenské

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

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


