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objevte cukroví našich 
babiček

vaření s pivem  
(naslano i sladko)

husa se zelím –  
návrat tradice
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V zimním vydání časopisu inspirace naleznete rady a tipy pro Vaši zimní dovolenou. Inspi-
rujeme Vás jak prožít tradičně i netradičně Vánoční svátky. Nabídneme nápady kam vyrazit 

na dovolenou, kde si užít odpočinek, wellness i aktivní dovolenou.

témata
dovolená v lázních  |  toulky českou krajinou  |  příprava na 
Halloween  | Svatomartinské tradice v krajích  |  advent  |  koledy  |  
příprava na Vánoce  |  Vánoční recepty dle našich babiček  |  výstavy 
Betlémů | české vánoční tradice  |  Silvestr na horách či ve městě  |  
kam za kulturou

recepty
vánoční cukroví (vanilkové rohlíčky, linécké, pracny, ad.)  |  vánočka  
|  kapr na mnoho způsobů  |  bramborový salát – pokaždé jinak  |  
inspirace štědrovečerních menu ze zahraničí  |  v hlavní roli pivo

periodicita
vychází čtvrtletně 

jaro/léto/podzim/zima

rozsah 
a náklad
88 stran (84+4)
50 000 výtisků

distribuce
Stánky
předsazená kapsa 
(HDS, Relay, Inmedio)
send.cz

INSPIRAtIVNí mAgAzíN VyDAVAtelStVí A 11

inspiraceinnspirace



inspirativní magazín vydavatelství a 11

inspirace

OBálkOVá POzIce ceNA Bez DPH

2. str. obálky 120 000 kč

3. str. obálky 110 000 kč

4. str. obálky 130 000 kč

fORmát INzeRce ceNA Bez DPH

1 strana 90 000 kč

1/2 strany 50 000 kč

1/3 strany 36 000 kč

1/6 strany 16 000 kč

1 strana

210×280 mm 
(+ spad 5 mm)

210 ×135 mm
(+ spad 5 mm)

210 ×90 mm
(+ spad 4mm)

96 × 121 mm
(+ spad 5 mm)

96 × 121 mm
(+ spad 5 mm)

tip

1/2 strany šířka

1/3 strany šířka

1/2 strany výška 1/3 strany výška

1/6 strany

kontakt
Adéla zajíčková | team leader 
+420 720 544 526 | adela.zajickova@a11.cz
A 11 s.r.o. | Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00

uzávěrka inzerce 
8. října 2020 
22. října 2020

inzertní formáty a ceny

technická specifikace/požadavky podkladů
–  kompozitní tiskové PDf (ideálně dle spcifikace PDf/x-1a)
–  barevný profil coated fogra 39/ISO coated v2 (bez vloženého profilu)
– barvový prostor cmyk (bez přímých barev)
– bezpečnostní vzdálenost od okraječistého formátuy je 5mm jinak hrozí oříznutí
– v případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument
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