
O titulu
•  Jeden z nejúspěšnějších titulů velké 

rodiny časopisů RF Hobby, čtrnác-
tideník EPOCHA, vychází od dub-
na 2005. 

•  Na svých stránkách přináší vysoce 
zajímavé a čtenářsky přitažlivé člán-
ky ze všech oblastí života. Každá 
stránka časopisu je doslova nabitá 
nejnovějšími informacemi ze světa 
nových objevů, světa významných 
celebrit i ze světa velkého zločinu.  

•   Hlavní cílovou skupinou magazí-
nu EPOCHA jsou především lidé 
v produktivním věku se zájmem 
o nové věci, zajímavé lidské pří-
běhy, přírodu, historii, cestování, 
vzdělání a poznání vůbec. 
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•  Mezi čtenáři však nechybí ani stu-
denti středních a vysokých škol. 
Tato samotná skutečnost dává tušit, 
že drtivá většina čtenářů je minimál-
ně středoškolsky vzdělána, z če-
hož vyplývá i sociální příslušnost 
ke střední a vyšší střední vrstvě 
obyvatel jak z hlediska životní úrov-
ně, tak i z hlediska příjmů. 

•  Velkou oblibu má EPOCHA také 
mezi ženami, které tvoří téměř 
50 % čtenářů.

Rozsah: 64 stran + 4 str. obálka 
Barevnost: 4/4
Papír – vnitřní strany: MWC Gloss 65 g
Papír – obálky: 135 g
Čistý formát po ořezu: 200 x 270  mm
Vazba: V1
Periodicita: čtrnáctidenník
Cena výtisku: 37,90  Kč
Předplatné: 32,90  Kč

Průměrná čtenost: 395 000 osob
Zdroj: Media projekt 2. a 3. čtvrtletí 2018



Obálkové pozice
Titulní strana – rozkládací do „V“ 299 500 Kč
2. strana obálky 185 000 Kč
3. strana obálky 159 000 Kč
4. strana obálky 225 000 Kč

Přední pozice
1. inzertní dvoustrana 244 000 Kč
2. inzertní dvoustrana 235 000 Kč
1. inzertní strana 175 000 Kč
2. inzertní strana 159 500 Kč

Standardní formáty inzerce
3/1 rozkládací třístrana 299 000 Kč
2/1 standardní dvoustrana 225 000 Kč
1/1 standardní celostrana 149 000 Kč
1/2 strany – horizontálně 
umístěná samostatně na redakční straně 105 500 Kč
1/2 strany – vertikálně 
umístěná samostatně na redakční straně 105 500 Kč
1/2 strany – horizontálně 79 500 Kč
1/2 strany – vertikálně 79 500 Kč
1/3 strany – horizontálně 
umístěná samostatně na redakční straně 73 500 Kč
1/3 strany – vertikálně 
umístěná samostatně na redakční straně 73 500 Kč
1/3 strany – horizontálně 55 500 Kč
1/3 strany – vertikálně 55 500 Kč

Standardní formáty inzerce
1/4 strany – klasicky nebo podval 
umístěná samostatně na redakční straně 57 900 Kč
1/4 strany – klasicky 43 900 Kč

Inzerce v části „Market Place“
1/4 strany – klasicky 13 900 Kč
1/8 strany – klasicky 8 900 Kč

Příplatky
Grafické zpracování a výroba inzerce               +10 %
Konkrétní umístění nebo redakční strana            +10 %

Ceník inzerce
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Standardní formáty plošné inzerce Formáty inzerce v části „Market place“
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klasicky
85 x 58
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RF HOBBY EPOCHA
Důležité termíny uzávěrek
Ročník 2022
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