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Speed

Pro Muže – Auto-Moto

Pro Muže – Auto-Moto

Druh tisku: ofset; papír: obálka – 150 g KL, vnitřek 
– 65 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 postscript-
Distiller (ne přímé exporty), postscriptovat 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. 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

cena v kč

4. str. obálky 200 × 270 290 000

3. str. obálky 200 × 270 240 000

2. str. obálky 200 × 270 260 000

1/1 4c uvnitř 200 × 270 200 000

1. dvoustrana 400 × 270 430 000

2. dvoustrana 400 × 270 420 000

3. dvoustrana 400 × 270 400 000

1/2 strany – na šířku 200 × 131 150 000

1/2 strany – na výšku 96 × 270 150 000

1/3 strany – na šířku 200 × 86 105 000

1/3 strany – na výšku 62 × 270 105 000

1/4 strany – na šířku 200 × 64 65 000

1/6 rychlé tipy 18 000

doPlŇUJÍcÍ inForMAce >

technické PodMÍnky >

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
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SPEED je více než 20 let stálicí na nebi lifestylových titulů. Zaměřuje se na 
prožitek, a to nejen za volanty výjimečných aut. Na stránkách SPEEDu najdete 
testy psané s akcentem na zábavné svezení, poutavé reportáže, svěží přehled 
toho nejzajímavějšího ze světa aut a rozhovory se zajímavými osobnostmi. 
Zakládá si na odbornosti i řidičském umění redakčního týmu a poutavé a atraktivní 
grafice. Novinkou je podpora tištěného magazínu na expres.cz/speed.

cílová Skupina: muži ve věku 20–45 let 
s vyššími až vysokými příjmy
periodicita: měsíčník
cena vÝtiSku: 99 Kč

Storno PoPlAtek > 
Při zrušení objednávky 21-15 pracovních dnů před uveřejněním – 50 % z ceny vč. DPH.
Při zrušení objednávky od 14 pracovních dnů před uveřejněním – 100 % z ceny vč. DPH.


