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Časopis čerpá z vybraných čtenářských dopisů, 
v nichž lidé popisují svá setkání s tajemnem, 
děsem, nadpřirozenem a nevysvětlitelnými 
záhadami, které doplňují krimi příběhy ze 
starých policejních archivů.

Zdroj: ABC ČR, 1-6/2021,
Media projekt, Unie vydavatelů – ASMEA, Median – STEM/MARK, 
1. – 2. čtvrtletí 2021

Termíny vydání 
Chvilka napěTí 2022

Č. podklady Uvedení na trh

1 12.1.2022 26.1.2022

2 23.3.2022 6.4.2022

3 25.5.2022 8.6.2022

4 20.9.2022 5.10.2022

Druh tisku: ofset; papír: 52 g SCA; vazba: V1; rozměr před ořezem: 215 × 285, po ořezu: 205 × 275, na zrcadlo: 189 × 253 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 × 275 189 × 253 73 000

2. str. obálky 205 × 275 189 × 253 55 000

1/1 4c uvnitř 205 × 275 189 × 253 49 000

1/2 strany – na šířku 205 × 137,5 189 × 125 26 000

1/2 strany – na výšku 102,5 × 275 103 × 253 26 000

1/3 strany – na šířku 205 × 92 189 × 80 20 000

1/3 strany – na výšku 68 × 275 60 × 253 20 000

1/4 strany – na šířku 205 × 69 189 × 56 14 000

1/4 strany – na výšku 48 × 280 45 × 252 14 000

1/4 strany – klasika 102,5 × 137,5 95 × 128 14 000

doplŇUJíCí inFormaCe >

TeChniCké podmínky >

Chvilka napětí

Příběhové

konTakT > 

Michaela Skřivánková – Traffic Manager Claudia, Chvilka Napětí, Prima vychytávky, tina, tina – to nejlepší ze sbírky, tina Rádce, TV Max, TV Plus, TV Revue, Týdeník Televize, 
Vychytané křížovky, Speciály TV, TT Kalendář, Komerční přílohy – Letnička, Vánočka; tel.: +420 225 008 640, e-mail: michaela.skrivankova@mafra.cz

Cílová skupina: pro všechny, kdo se při čtení 
příběhů rádi bojí
periodiCita: čtvrtletník
počet stran: 40 celobarevné
čtenost: 107 000
Cena vÝtisku: 23 Kč

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


