
ročník: IX.
periodicita: měsíčník
distribuce:  Zdarma do poštovních schránek. Distribuci zajišťuje Česká pošta s.p., dále vlastní 

distribuce do stojanů na veřejně přístupných místech pro volný odběr občanů.
cena výtisku: zdarma
technické specifikace: 16 – 32 stran, formát 204 x 267 mm, papír LWC 56 g/m2, vazba V1 šitá, tisk 4/4 barvy
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Měsíčník o aktuálním dění v Praze 6

Měsíčník Vaše 6 přináší nezávislé aktuální informace ze všech oblastí kulturně-společenského života, 
otvírá lokální causy a přináší zajímavé rozhovory.

– Čtenáři jsou rodiny žijíci v dané lokalitě.
–  stálé rubriky: aktuality, politika, rozhovor s osobností, téma měsíce, causa, reality, sport, zdraví, domov, 

volný čas, veřejný prostor, školství, kultura a servis.

– Lokální inzerce patří již několik let k nejúspěšnější inzerci na světě!
– Vaši 6 si každý měsíc přečte přes 117 tisíc vašich klientů nebo zákazníků.
– Zkušený tým inzertních poradců vám dokáže poradit a vyslyšet každé vaše přání.
– Velmi přátelské podmínky pro inzerci.
– Lokální inzerce patří mezi nejefektivnější média v poměru cena/výkon (Cpt).
– proto ani vaše firma by neměla chybět ve Vaší 6!

Distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání 
na území prahy 6. konkrétně v lokalitách Dejvice, 
střešovice, Ruzyně, Liboc, Veleslavín, Vokovice a částech 
území Bubeneč, Břevnov, sedlec a Hradčany.

CHaRakteRIstIka tItuLu
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rozměry na zrcadlo / na spad. K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. 
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Forma podkladů: tiskové, kompozitní pdf ve verzi 1,4 bez použití průhledností. Rozlišení obrázků barevné 
a stupně šedi minimálně 300 dpi, černobílé (pérovky) 1200 dpi. RGB barvy a přímé barvy musí být převedeny 
do prostoru CmYk. u inzerátů na spadávku nastavit její posun na 5 mm. součet barev výtažků by neměl překročit 
300 %. k převodu do CmYku doporučujeme použít ICC profil sC paper (eCI). Velikost písma by neměla být menší 
než 7 bodů.

teCHnICké speCIfIkaCe InZeRCe

foRmátY a CenY InZeRCe
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redakční strany

ForMát rozMěry (mm) cena (bez DPh)

1/1 203 x 267 49 000 kč

1/2 203 x 131 / 101 x 267 (na spad) 28 000 kč

1/3 203 x 93 / 69 x 267 (na spad) 19 000 kč

1/4 86 x 112 (na zrcadlo) 14 000 kč

titulní strana – podval 203 x 54 (na spad) 22 000 kč

titulní strana – ucho 47 x 64 (na zrcadlo) 11 000 kč

falešná titulní strana 203 x 187,5 99 000 kč

2. strana obálky – 1/1  59 000 kč

3. strana obálky – 1/1  59 000 kč

4. strana obálky – 1/1  59 000 kč

inzertní strany

ForMát rozMěry (mm) cena (bez DPh)

1/2 176 x 112 / 86 x 228 23 000 kč

1/3 176 x 73 15 000 kč

1/4 86 x 112 10 000 kč

1/6 176 x 35 7 000 kč

1/8 86 x 54 / 41 x 112 4 000 kč

1/12 86 x 35 / 41 x 73 2 000 kč

1/16 41 x 54 1 600 kč

1/24 41 x 35 850 kč

při opakování inzerce 3x a více sleva 10 %.

ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových nabídek jsou vždy uváděny bez DPh.

Ředitel inzerce: Lukáš Zíta, lukas.zita@a11.cz, tel.: 605 949 177
obchodní ředitel: pavel Horský, pavel.horsky@a11.cz, tel.: 775 940 614
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www.VasePraha.eu



HaRmonoGRam

 číslo VyDání uzáVěrKa inzerce terMín VyDání

 leden 17. 1.  27. 1. 

 únor 14. 2.  24. 2. 

 březen 20. 3.  30. 3. 

 duben 17. 4.  27. 4. 

 květen 15. 5.  25. 5. 

 červen 19. 6.  29. 6. 

 červenec 17. 7.  27. 7. 

 srpen 21. 8.  31. 8. 

 září 18. 9.  29. 9. 

 říjen 16. 10.  26. 10. 

 listopad 20. 11.  30. 11. 

 prosinec 9. 11.  16. 12. 

adresa redakce: ortenovo náměstí 36, 170 00 praha 7, tel.: 603 239 737
Šéfredaktorka: Zuzana půrová, zuzana.purova@a11.cz, tel.: 776 394 016
web: www.vasepraha.eu
Facebook: www.facebook.com/Vasepraha
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VyD. téMa Měsíce

1. Lednové výprodeje kam na hory svatý Valentýn financování bydlení

2. novinky ze světa realit kam k lékaři Jak ušetřit za energie půjčovny zimního 

vybavení

3. Výstavba Zdraví: boj 

proti jarní únavě

Jarní úklid Velikonoce

4. Jarní servis automobilů příprava kola 

na sezónu

Developerská výstavba Vinotéky 

a jejich nabídka

5. kam na tábor Zahrada a balkon farmářské trhy Den dětí

6. Zabezpečení bytu před 

dovolenou

kde oslavit konec 

školního roku

nákupy na dovolenou Jak ušetřit za energie

7. Volnočasové akce pro 

děti

příměstské tábory Letní kina kam do restaurace

8. Zpátky do školy přehled soukromých 

školek

nájem nebo vlastní 

bydlení

seniorský servis

9. prodej nemovitostí nabídka kvalitních 

potravin

nákup podzimního 

oblečení

–

10. podzimní servis 

automobilů

Revize kotlů a komínů podzimní servis 

automobilů

Halloween

11. Vánoce, tipy na dárky, 

kam za nákupy

Restaurace: kde oslavit 

konec roku

Zdraví: kam k lékaři, 

potravinové doplňky

–

12. Výzdoba bytu a domu Dárky na poslední chvíli Vánoční úklid kam na silvestra


