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Rytmus života Číselné křížovky

Luštění v perfektním rytmu. Skvělá porce číselných křížovek. Lidé, 
země, vesmír, rostliny, zvířata. Svět v článcích a křížovkách.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >

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

ZÁJMOVÉ – luštění

Druh tisku: ofset 4/4, papír - 52 g novinový; vazba V1; 
rozměr strany před ořezem: 205 × 235, po ořezu: 
195 × 225 

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 veli-
kosti 6 b a síla minimálně 0,5 b, min. rozlišení obrázků 
300 dpi, barvy CMYK, bez ICC profilů, odsazení oře-
zových značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20% za specifické 
umístění. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. Vkládá-
ní, vlepování 3 Kč/1 ks; vkládání, vlepování + fólie 
4 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 milují luštění
peRiodicita: dvouměsíčník
poČet stRan: 32 celobarevných
cena vÝtisku: 16 Kč

FORMÁty

spad** 
(Š × V v mm) 
čistý formát 

po ořezu

cena v Kč

4. str. obálky 195 × 225 79 000

3. str. obálky 195 × 225 59 000

2. str. obálky 195 × 225 59 000

1/1 4c uvnitř 195 × 225 53 000

1/2 strany – na šířku 195 × 111 28 000

1/2 strany – na výšku 96 × 225 28 000

tERMÍNy VyDÁNÍ RytMUs žIVOtA 
ČÍsELNÉ KřÍžOVKy 2023

Č. Podklady Uvedení na trh

1 24.01.2023 14.02.2023

2 28.03.2023 18.04.2023

3 30.05.2023 20.06.2023

4 01.08.2023 22.08.2023

5 26.09.2023 17.10.2023

6 21.11.2023 12.12.2023

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


