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Téma

Téma je nejprodávanější zpravodajský týdeník. 
Smazává hranice mezi zpravodajskými a zábav-
nými společenskými časopisy. Soustředí se na 
vše, co momentálně hýbe životem společnosti, 
ale píše důvěryhodně a srozumitelně. Má výraz-
né grafické zpracování.

Formáty

spad** 
(Š × V v mm) 
čistý formát 

po ořezu

zrcadlo Š x V   
v mm cena v Kč

2/1 panoramatická  
dvoustrana 420 x 285 386 x 261 375 000

4. strana obálky 210 x 285 181 x 261 321 000

2. strana obálky 210 x 285 181 x 261 279 000

3. strana obálky 210 x 285 181 x 261 268 000

1/1 strana 210 x 285 181 x 261 268 000

Junior page 135 × 215 122 × 200 204 000

1/2 str. na šířku; na výšku 210 x 140;  
102 x 285

88 x 261;  
181 x 128 161 000

1/3 str. na šířku (podval);  
na výšku

210 x 114;  
72 x 285 55 x 261; 181 x 95 107 000

1/4 strany - roh; na šířku;  
na výšku    

210 x 84;  
60 x 285

88 x 128;  
181 x 65; 42 x 261     97 000

Zpravodajský týdeník

Zpravodajský týdeník

cílová skupina: lidé s vyšším vzděláním z velkých měst
periodiciTa: týdeník
uvedení na Trh: pátek
počeT sTran: 72+4 strany
čTenosT: 225 000
cena vÝTisku: 38 Kč

Zdroj: MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2021 – 3. čtvrtletí 2022

DoPLŇUJÍCÍ INFormACE >

Druh tisku: ofset; papír: obálka – 115 g LK, vnitřek – 57 g LWC; vazba: V1; 
rozměr strany před ořezem: 220 × 295, po ořezu: 210 × 285

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. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 

** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm.

tEChNICKé PoDmÍNKy >

KoNtAKt > 

Repaský Tomáš – Senior Account Manager, tel.: +420 22506 3430, mobil: +420 774 960 755, e-mail: tomas.repasky@mafra.cz 

tErmÍNy VyDáNÍ témA 2023

Uvedení na trh témata

20.1.2023 horská střediska / zimní sporty

17.2.2023 moderní technologie

10.3.2023 Klouby

21.4.2023 trvalá udržitelnost

19.5.2023 Pivovary

9.6.2023 Cestování

30.6.2023 Grilování

28.7.2023 Letní aktivity

18.8.2023 Vzdělávání /Zpátky do školy

15.9.2023 Stáří

29.9.2023 Zdravé zuby

6.10.2023 Imunita

27.10.2023 očkování

3.11.2023 Ekologie

16.11.2023 Elektromobilita

1.12.2023 Vánoce

uzávěrka pro podklady: 5 pracovních dní před uveřejněním.

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.


