
O titulu
•  Měsíčník STARÉ DOBRÉ ČASY vy-

chází vstříc čtenářkám a čtenářům 
toužícím po příjemných vzpomínkách.

•  V pest-ré nabídce najdou vzrušují-
cí příběhy ze soukromí českých i za-
hraničních hereckých a pěvec-
kých hvězd nedávné mi-nulosti, za-
svěcený pohled na jejich kariéru i ne-
všední po-hledy do zákulisí filmo-
vých štábů a televizních studií.

•  Také s nostalgií vzpomínáte na to, co 
jste obdivovali a milovali, když vám 
bylo o pár let méně?

•  STARÉ DOBRÉ ČASY jsou pří-
větivý časopis, který vás přesvěd-
čí, že minulost nikdy nezestárne.
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•  Cílovou skupinou jsou převáž-
ně ženy primárně ve věku nad 
40 let, sekundárně 35+. Typickou 
čtenářkou je aměstnaná žena 
s rozhodovací pravomocí v rodi-
ně, případně žena v domácnos-
ti v ovlivňovací pozici.

Rozsah: 40 stran včetně obálky
Barevnost: 4/4
Papír – obálky: 56 g SCA
Čistý formát po ořezu: 215 x 285  mm
Vazba: V1
Periodicita: měsíčník
Cena výtisku: 19,90  Kč
TN: 100 000



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
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Standardní formáty plošné inzerce
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1/1
celostrana
215 x 285

1/2
horizont.

215 x 140

1/2
vertikálně
105 x 285

1/4
horizont.
215 x 69

1/3
horizont.
215 x 92

1/3
vertikálně
69 x 285

1/4
klasicky

107 x 142

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

MEDIAKIT 2021HARMONOGRAM VÝROBY TITULU

STARÉ DOBRÉ ČASY
Ročník:

název titulu číslo vydání uzávěrka PR 
články

uzávěrka 
nehotové 

uzávěrka 
hotové uzávěrka termín 

Staré dobré časy
Staré dobré časy
Staré dobré časy
Staré dobré časy
Staré dobré časy
Staré dobré časy
Staré dobré časy
Staré dobré časy
Staré dobré časy
Staré dobré časy
Staré dobré časy
Staré dobré časy


