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O titulu
•  ŠIKULKA je určen zvídavým dě-

tem ve věku 3 – 7 let. Přináší 
pečlivě vy-braná témata z oblasti 
pedagogiky, logopedie a psycho-
logie, která bu-dou vždy graficky 
nápaditě zpraco-vaná, aby je dítě 
bralo jako zábavu.

•  ŠIKULKA je pestrý a zábavný ča-
-sopis s nímž bude vstup dítěte do 
školního kolektivu daleko snadněj-
ší. Úkoly jsou přizpůsobené poža-
dav-kům mateřských škol a očeká-
va-ným znalostem a dovednostem 
zá-kladních škol při zápisech do 
první třídy. Čtenáře bude časopi-
sem pro-vázet dvojice dětských 
průvodců, se kterými si snadněji 
osvojí obecně potřebné návyky, 
naučí se správ-ně rozpoznávat, 
získá motorickou zdatnost a bude 
se učit vyprávět a objevovat.

•  Ambicí měsíčníku ŠIKULKA je 
také rozvoj řeči. Správná výslov-
nost a schopnost mluvit ve větách, 
umět si povídat a správně se ze-
ptat. Ča-sopis by proto i v tomto 
ohledu měl být užitečným společ-
níkem pro společně strávený čas. 
V každém dalším čísle se budou 
rodiče moci sami přesvědčit, co je-
jich dítě již umí a samo zvládne a 
co je potře-ba naopak trénovat tak, 
aby vstup do školního prostředí byl 
pro dí-tě úspěšný.

•  ŠIKULKA je tedy ideálním nosičem 
inzerce pro výrobce či distributo-ry 
z těchto segmentů trhu: hračky, 
stavebnice, hry, dětské potřeby, 
ob-lečení, knížky, zdravá výživa, 
cukro-vinky apod.

Rozsah: 40 stran + 4 str. obálka 
Barevnost: 4/4
Papír: BO Dito 175 g
Čistý formát po ořezu: 220 x 270 mm
Vazba: V1
Periodicita: měsíčník
Cena výtisku: 29,90 Kč
TN: 50 000
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Standardní formáty plošné inzerce

2/1
dvoustrana

2x 
220 x 270

1/1
celostrana
220 x 270

1/2
horizont.

220 x 133

1/2
vertikálně
110 x 270

Obálkové pozice
2. strana obálky 50 000 Kč
3. strana obálky  52 900 Kč
4. strana obálky 69 900 Kč

Standardní formáty inzerce
2/1 standardní dvoustrana 79 000 Kč
1/1 standardní celostrana 49 000 Kč
1/2 str. 24 000 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

Příplatky
Grafické zpracování – výroba inzerce –  
konkrétní umístění  +10 %

Ceník inzerce
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