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Chvilka pro relax

Chvilka pro relax je oblíbený křížovkářský speciál Chvilky pro tebe, který 
vychází 4x ročně. Jde o časopis plný původních křížovek, zábavných kvízů 
a sudoku pro volný čas. Speciál je určen nejen čtenářkám a čtenářům 
Chvilky pro tebe, ale i všem ostatním, kteří rádi luští a soutěží. A navíc, 
nabízí možnost vyluštit si peníze!

Termíny vydání 
Chvilka pro relax 2022

Č. podklady Uvedení na trh

1 15.12.2021 10.1.2022

2 16.3.2022 11.4.2022

3 18.5.2022 13.6.2022

4 15.9.2022 10.10.2022

ZÁJMOVÉ – luštění

doplŇUJíCí inFormaCe >

ZáJmovÉ – luštění

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, tina Vánoce, Vaříme krok za krokem, Na chalupě 
s Terezou Bebarovou. tel.: +420 225 008 604, e-mail: marie.tomanova@mafra.cz

Druh tisku: ofset 4/4, papír: obálka - 90 g KL; vnitřek: 45 g novinový; vazba V1; rozměr strany před ořezem: 215 × 290, po ořezu: 205 × 208, na zrcadlo: 189 × 260 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.

TeChniCkÉ podmínky >

Cílová skupina: 
pro všechny, kteří rádi relaxují u křížovek
periodiCita: čtvrtletník
počet stran: 40 + 4 celobarevné 
Cena vÝtisku: 21 Kč

FormáTy

spad** 
(Š × v v mm) 
čistý formát 

po ořezu

zrcadlo
(Š × v v mm)

cena v kč

4. str. obálky 205 × 280 189 × 260 73 000

2. str. obálky 205 × 280 189 × 260 55 000

1/1 4c uvnitř 205 × 280 189 × 260 49 000

1/2 strany – na šířku 205 × 137 189 × 127 26 000

1/2 strany – na výšku 98 × 280 90 × 260 26 000

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


