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forMáty inzerCe

harMonograM 2018

Rozsah: 48 + 4; Druh tisku: ofset; Papír: obálka – 115 g křída, vnitřek – 60 g MFC; 
Vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 210 x 280, po ořezu: 200 x 270, 
na zrcadlo: 169 x 234

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), profil pro úpravu obrázků viz www.bauermedia.cz, min. rozlišení obrázků 
300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 3 mm, 
digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění.  
Všechny údaje jsou uvedeny v mm.
* po předběžné dohodě s redakcí  ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, 
vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 
3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kontakt: Jarmila Tlachová – Traffic manager Žena a život, Můj svět, 
tel.: +420 225 008 571, fax: +420 225 008 379, e-mail: jtlachova@bauermedia.cz

teChniCké údaJe

cHuťOvKa
Časopis Chuťovka působí na vaše smysly. 
Ví, že jídlo je jedním z největších potěšení života, 
které je třeba zažít. Chuťovka je o inspiraci 
a o vášni. Je plná ověřených receptů, tipů 
a krásných fotografií. Je tradiční i světová.

Cílová skupina: ženy ve věku 25–45 let
periodiCita: občasník
uvedení na trh: středa 
(společně s titulem Žena a život) 
POčET sTRaN: 48 + 4 celobarevné
PRůMĚRNý TIšTĚNý NáKLaD: 80 000 ks
čTENOsT: 294 000
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zdroj: ABC ČR 2016/2017
MEDiA PROJEkT 2. - 3. čtvrtletí 2017, 
odvozeno od titulu Žena a život Č. Podklady uvedení na trh

01 23.2.2018 21.3.2018 Chuťovka – Velikonoce

02 18.5.2018 13.6.2018 Chuťovka

03 24.8.2018 19.9.2018 Chuťovka

04 19.10.2018 14.11.2018 Chuťovka – Vánoce

Formát Formát inzerátu na 
spad** Formát zrcadla sazby Cena v Kč

Šířka Výška Šířka Výška

1/1 4c uvnitř 200 270 169 234 199 000

1/2 4c

Příčný formát 200 132 169 113 135 000

záJMové – vaření

Umíme pro vás 
připravit speciální 
projekty na míru.


