
Brutto cena inzerce v Kč

titulní strana nelze

1/1 A4 inzerce zadní strana obálky 45 000

1/1 A4 inzerce vnitřní strana obálky 40 000

1/1 A4 inzerce vnitřní 35 000

1/2 A4 inzerce vnitřní 18 500

1/3 A4 inzerce vnitřní 13 000

1/4 A4 inzerce vnitřní 10 000

1/1 A4 vnitřní PR 27 500

1/2 A4 vnitřní PR 15 400

1/3 A4 vnitřní PR 11 000

1/4 A4 vnitřní PR 8 800

2/3 A4 vnitřní PR 19 800

upoutávka na 

PR článek
titulní strana 6 000

1 řádek vnitřní strany (kromě obálky) 250

*/

Jediná výjimka: inzerent bude moci umístit inzerát pouze k vlastnímu PR (příklad: koupí 1,5 str. PR + 1/2 str. inzerátu).

2. O pořadí inzerce bude rozhodovat pořadí zájmu a uhrazení faktury ve splatnosti.

3. Maximální prostor pro 1 subjekt = 60.000 Kč v jednom čísle. - Počítá se z cen po slevě.

4. Cena 1 výtisku = 75,- Kč (vč. DPH, bez poštovného)

Prosinec 2016

Ceník inzerce Magazínu SVT - rok  2017

Řádková inzerce

(všechny ceny bez DPH)

Ostatní podmínky

Inzerenti nemohou rozhodovat o umístění inzerce/PR. O tomto rozhoduje redakční rada s podmínkou, že bude dbát na oborovou logiku.
1.

Řádkový inzerát může být zaměřen např. na oborovou nabídku montážních prací, zásob, strojního vybavení apod. V této rubrice nebudou uveřejňovány personální inzeráty s 

nabídkou obchodních pozic pro partnerský prodej (tato podmínka se vztahuje na velkoobchodní prodej výrobců/distributorů montážním firmám, naopak nevztahuje se na prodej 

montážních firem koncovým zákazníkům).

První řádek bude vždy vytištěn tučně, cena za řádek: 250,- Kč (bez DPH), cena je počítána za každý započatý 

řádek; uveřejnění kontaktů možné je, uveřejnění loga ne; žádné jiné zvýrazňování než první tučný řádek možné 

není, barva textu je jednotná pro všechny inzeráty. */

Na upoutávku se slevy nevztahují, pouze se započítává pro celkový objem inzerce/PR v 1 čísle. Max. 1 

upoutávka pro 1 společnost v 1 čísle, celkem max. 4 upoutávky v 1 čísle. Velikost loga max. 40 x 10 mm.


