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svatby 2021 | 39 Kč

rozlučka  

se svobodou

svatební  
šaty

líbánky

ČÍSLO 02 | LÉTO 2021 | 39 Kč 

Nebojte se vyzkoušet překvapivé  

recepty z olomouckých tvarůžků

+40 

receptů z grilu

GENERÁLNÍ PARTNER

Není 
Slanina 
jako 
slanina

grIlovÁnÍ

ČÍSLO 01 | JARO 2021 | 39 Kč 

Energická cukrářka Mirka van Gils  

Nejen o buchtách a velikonočních zvycích

jarní

BYDLENÍTéma:
Inspirujeme se barvou podzimu:
–  povlečení v barvě podzimu
–  podzimní trendy v bydlení
–  bydlení podle horoskopu
–  tapety
–  feng shui
 
Nábytek
–  vestavěné skříně
–  sedací soupravy
–  jak vybrat nábytek
–  postele & matrace
 
Radíme & šetříme
–  malý byt
–  vytápění domu
–  tepelná čerpadla, kotle
–  plíseň v domácnosti a alergie
–  náklady bydlení a financování
–  pes, domácí mazlíčci
 
Vybavení & doplňky
–  dveře, kliky a kování
–  podlahy, podlahové vytápění
–  koberec, bytové doplňky
–  okna, žaluzie a rolety
–  ploty
 
Zahrada
–  příprava zahrady na zimu
–  zateplení, sanace
–  zahradní technika & nářadí
–  škůdci
 
Podzim je ideální  
pro založení skalky

Dýně a Halloween

Svatomartinské posvícení

Vinobraní dříve dožínky…  
velký svátek sklizně

Cestování a dovolená  
v barvách podzimu



POZICE CENA BEZ DPH

2. str. obálky 120 000 Kč

3. str. obálky 110 000 Kč

4. str. obálky 130 000 Kč

FORMÁT 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

210x280 mm 
(+ spad 5 mm)

210x140 mm
(+ spad 5 mm)

210x93 mm
(+ spad 5 mm)

105x280 mm
(+ spad 5 mm)

70x280 mm
(+ spad 5 mm)

105x140 mm 
(+ spad 5 mm)

rozměr dle dohody  
s redakcí 

1/2 strany šířka

1/3 strany šířka

1/2 strany výška 1/3 strany výška

1/4 strany 1/6 strany – tip

UZÁVĚRKA INZERCE

inzertní formáty a ceny

ČÍSLO VYDÁNÍ UZÁVĚRKA INZERCE TERMÍN VYDÁNÍ

jaro 01. 03. 22. 03.

léto 17. 05. 31. 05.

podzim 7. 9. 27. 9.

zima 06. 12. 20. 12.

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 okraje čistého formátu je 5 mm jinak hrozí oříznutí
– v případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument

kontakt
inzerce@a11.cz


