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Termíny vydání esquire 2023

Č. Podklady uvedení na trh

 12/1 31.10.2022 24.11.2022

2 02.01.2023 26.01.2023

3 30.01.2023 23.02.2023

4 06.03.2023 30.03.2023

5 03.04.2023 27.04.2023

6 02.05.2023 25.05.2023

7 05.06.2023 29.06.2023

8 03.07.2023 27.07.2023

9 07.08.2023 31.08.2023

10 01.09.2023 27.09.2023

11 02.10.2023 26.10.2023

 12/1 06.11.2023 30.11.2023

EsquirE

Představuje nekompromisního průvodce světem moderních mužů.  
Už od svého založení v roce 1933 kombinuje kvalitní žurnalistiku 
s tématy, která právě hýbou společností. Legendární šéfredaktor 
amerického vydání David Granger vždy říkal, že opravdu dobrá 
novinařina by se měla číst jako fikce, a že Esquire učiní svému poslání 
za dost až ve chvíli, kdy i ten nejcyničtější čtenář má slzy v očích. Jeho 
postoj dokonale ztělesňuje nový nápis na hřbetu českého Esquiru, 
který dlouhá léta doprovázel i ten americký. Nápis, který není prázdným 
sloganem, ale příslibem: Man at His Best.

Druh tisku: ofset; papír: obálka – 150 g KL, vni-
třek – 90 g KL; 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 post-
script-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. Všechny údaje jsou 
uvedeny v mm. Vkládání, vlepování 4 Kč/1 ks; 
vkládání, vlepování + fólie 5 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 × 270 380 000

3. str. obálky 200 × 270 315 000

2. str. obálky 200 × 270 340 000

1/1 4c uvnitř 200 × 270 260 000

1. dvoustrana 400 × 270 580 000

2. dvoustrana 400 × 270 560 000

3. dvoustrana 400 × 270 530 000

1/2 strany – na šířku 200 × 131 190 000

1/2 strany – na výšku 96 × 270 190 000

1/3 strany – na šířku 200 × 86 140 000

1/3 strany – na výšku 62 × 270 140 000

1/4 strany – na šířku 200 × 64 85 000

1/6 esquire promo 25 000

Pro Muže

doPlŇuJící inFormace >

Technické Podmínky >

Pro muže

konTakT > 

Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, 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.  
tel.: +420 225 008 604, e-mail: marie.tomanova@mafra.cz

sTorno PoPlaTek > 
Při zrušení objednávky později než 42 pra-
covních dní před dnem vydání - 70% z ceny 
vč. DPH.
Při zrušení objednávky později než 28 pra-
covních dní před dnem vydání - 100% z ceny 
vč. DPH.

cílová skupina: muži ve věku 25–45 let se středně vyššími 
a vyššími příjmy
pEriodicita: měsíčník
cEna vÝtisku: 99 Kč

ZPravodajský
týdeník

www.esquire.cz                   esquireczech                    EsquireCZ


