Příloha č.3
CENÍK INZERCE
Modul
A

B

Formát
A4

½ A4

Rozměr
výška
210 x 297 (na spad)
183 x 272 (do
zrcadla)

C

⅓ A4

D

¼ A4

E

Dvojsloupec

šířka
210 x 148 (na spad)
183 x 135 (do
zrcadla)
výška
105 x 297 (na spad)
89 x 272 (do zrcadla)
výška
70 x 297 (na spad)
58 x 272 (do zrcadla)
šířka
210 x 99 (na spad)
183 x 90 (do zrcadla)
výška
105 x 148 (na spad)
89 x 135 (do zrcadla)
šířka
210 x 74 (na spad)
183 x 68 (do zrcadla)
120 x 180 (do
zrcadla)

F

Prostřední
dvojstrana

420 x 297 (na spad)

Cena
Barevně:
6.000 Kč + 21 % DPH
Černobíle:
3.000 Kč + 21 % DPH
Barevně:
3.500 Kč + 21 % DPH
Černobíle:
1.750 Kč + 21 % DPH

Barevně:
2.500 Kč + 21 % DPH
Černobíle:
1.250 Kč + 21 % DPH

Barevně:
1.800 Kč + 21 % DPH
Černobíle:
900 Kč + 21 % DPH

Barevně:
5.000 Kč + 21 % DPH
Černobíle:
2.500 Kč + 21 % DPH
Barevně:
12.000 Kč + 21 % DPH

Další formáty dle ceníku řádkové inzerce, šířka sloupce 58 mm, 7 Kč za 1 mm výšky
sloupce.
Inzertní podklady je třeba odevzdat 15 dní před datem zveřejnění.

Hotové inzeráty lze dodávat
•
•
•

ve formátech PDF (v rozšíření pro tisk – neseparovaný s pasovacími znaky), nebo
TIFF (vždy v nejvyšším možném rozlišení – s možností komprimace,
na adresu Městské části na (D/DVD, s diskem je nutné dodat poslední výtisk
inzerátu a předávací protokol s uvedením příslušných termínů zveřejnění,
mailem na adresu zpravodaj@dablice.cz, zprávu je nutné vybavit datem
zveřejnění inzerátu.

Omezení
•
•
•

písmo pro negativní tisk (tj. světlé na tmavém podkladu) – nejmenší velikost 10
bodu,
fotografie, diapozitivy, bitmapové soubory – minimální rozlišení 250 dpi /100 %,
vektorové soubory, kresby, technické výkresy, loga vektorová – fonty v křivkách.

V případě zpracování v našem studiu dle dodaných návrhů grafického zpracování je
vyžadován text přepsaný na počítači, kvalitní loga, fotografie a perokresby. Nekvalitní
podklady – zejména kopie, faxy, výjezdy z barevných tiskáren, rastrové fotografie a
nekvalitní datové soubory budou vždy přijaty po dohodě s grafikem, který rozhodne o
jejich kvalitě a popř. i odmítnutí.
Nekvalitní datové soubory budou (vždy na žádost klienta a v rámci možností upraveny na
místě, event. Při naprosto nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování.
Řádková inzerce
•
•
•

komerční inzerce 1 řádek 35,- Kč včetně DPH,
soukromá inzerce 3 řádky zdarma,
společenská kronika na šířku sloupce 1x30-60 mm zdarma.

Rozhovor se zástupcem firmy
•

PR článek na dohodnuté téma se účtuje 50 % z ceníku plošné inzerce.

Slevy
Sleva 15 % je poskytována inzerentům, kteří inzerují minimálně třikrát za sebou (při
použití stejného inzerátu). Sleva se započítá z celkové částky vč. DPH.

Příplatky
•
•
•

Příplatek za zvýraznění (např. přidání výrazného rámečku, jednobarevný
podklad dle aktuálního barevného provedení výtisku) + 20 %.
Příplatek za umístění na konkrétní místo v časopise nebo mimo termín
uzávěrky + 100 %.
Příplatek za reklamní sdělení + 30 % (upozornění na první stránce nebo na jiném
místě v časopisu)

Veškeré příplatkové ceny budou přičteny k fakturované částce bez DPH.
Fakturace
Inzerenty žádáme o zaplacení do termínu splatnosti uvedeném na faktuře. Pro fakturaci
prosím zašlete vždy v rámci objednávky podklady (název firmy, sídlo, IČO, DIČ, kontaktní
osoba, e-mail nebo telefon), u soukromých osob je nutný souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely fakturace.
Platby
Formu platby (bankovní převod č. 9021-501855998/6000 PPF banka a.s.) uveďte v
objednávce.
Ceny jsou platné od 01.10.2017
Ruší se Ceník ze dne 12.10.2016. Schváleno ZMČ č.22 dne 13.9.2017 usn. č.8
Kontakty:
Příjem inzerce:
zpravodaj@dablice.cz
Fakturace:
Úřad MČ Praha-Ďáblice
Ing. Bronislava Lomozová
Květnová 553/52
182 00 Praha 8 - Ďáblice
e-mail: bronislava.lomozová@dablice.cz

