
MEDIAKIT 2021RF HOBBY OSUDY SLAVNÝCH HVĚZD
O titulu
•  OSUDY SLAVNÝCH HVĚZD
     S novým měsíčníkem můžete za-

vzpomínat na dobu nedávno minu-
lou, oživit vzpomínky na milované 
televizní seriály i hvězdy filmové-
ho plátna. Společně se podíváme 
na jejich osudy, lásky, úspěchy i ži-
votní prohry. Nahlédneme do sou-
kromí hvězdných stálic i osobností 
již skoro zapomenutých. Pojďme 
se s Příběhy slavných vrátit do 
doby, kdy jsme byli mladí. 

•  Čtenářky zde najdou praktické i in-
spirující rady z oblasti zdraví, krá-
sy, životního stylu, vztahů, cesto-
vání, ale také si můžou užít luštění 
několika velkých křížovek o ceny. 
Za pouhých 12,90 Kč přináší týde-
ník ženám nejen skvělé čtení, do-
jetí, ale i pobavení a uvolnění pro 
chvíle, kdy si budou chtít odpoči-
nout od všedního shonu… 

•  Cílová skupina jsou jednoznačně 
ženy primárně ve věku nad 35 let, 
sekundárně 30 +. 

•  Struktura titulu: 30 % společnost, 
30 % servisní rubriky, 20 % llifesty-
le a 20 % křížovky a zábava. 

Periodicita: měsíčník 
Rozsah: 40 stran 
Čistý formát po ořezu: 215 x 285
Papír: 56 g SCA
Vazba: V1
První vydání: v květnu 2018
Cena: 19,90  Kč
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Standardní formáty plošné inzerce

1/1
celostrana
215 x 285

1/2
horizont.

215 x 140

1/2
vertikálně
105 x 285

1/3
horizont.
215 x 92

1/3
vertikálně
69 x 285

1/4
horizont.
215 x 69

1/4
klasicky

107 x 142

Obálkové pozice
2. strana obálky 129 000 Kč
3. strana obálky 117 000 Kč
4. strana obálky 139 000 Kč

Standardní formáty inzerce
1/1 – standardní strana 99 000 Kč
1/2 strany – vertikálně                                 49 000 Kč
1/2 strany – horizontálně 49 000 Kč
1/3 strany – vertikálně  39 000 Kč
1/3 strany – horizontálně 39 000 Kč
1/4 strany – klasicky 17 900 Kč

Inzerce v části „Market Place“
1/4 strany – klasicky  11 900 Kč
1/8 strany – šířka  6 900 Kč

Vkládání a vlepování
Volné vložení do 10 g 2 Kč/ks
Volné vložení do 20 g 3 Kč/ks
Volné vložení do 30 g 4 Kč/ks
Volné vložení nad 30 g kalkulace
Vkládání na tit. stranu od 3 000 Kč 
Vlepování a všívání od 1 500 Kč
3D vkládání na tit. stranu od 3 000 Kč 
Zatavení do fólie 1 200 Kč

Ceník inzerce

Slevy
2–3 opakování –5 %
4–5 opakování –10 %
6 a více opakování –15 %

Příplatky
Grafické zpracování – výroba inzerce +10 %
Konkrétní umístění 
nebo redakční strana, není-li objednán 
formát s umístěním na redakční stranu +10 %
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Důležité termíny uzávěrek
Ročník 2021


