
MEDIAKIT 2023RF HOBBY DOTEKY ŠTĚSTÍ

O titulu
•  DOTEKY ŠTĚSTÍ publikují velice 

zajímavé životní příběhy pro ženy 
všech generací. Přináší nejrůz-
nější milostné zápletky, které se 
odehrály a odehrávají v součas-
nosti. Je to časopis pro čtenářky, 
které touží po něžných dotecích, 
štěstí, naději i pohlazení po duši. 
Jde o vysoce poutavé romantické 
čtení o lásce a skutečných příbě-
zích, které jsou inspirovány dopisy 
našich čtenářek.

•  Dominují jednoznačně ženy. Věko-
vé rozpětí je velice široké, přibliž-
ně od 15 do 50 let.

• Titul je především vhodný jako no-
sič produktové inzerce, jejíž cílovou 
skupinou jsou jednoznačně ženy, a to 
bez ohledu na věk nebo rodinný stav. 
Jsou také skvělým komunikačním 
kanálem pro inzerci ATX technologií 
a služeb spojených s partnerstvím, 
jako například seznamovací kancelá-
ře, rodinné poradenství apod.

Rozsah: 48 stran + 4 str. obálka 
Barevnost: 4/4
Papír – vnitřní strany: Novin 48,8 g
Papír – obálky: LK 115
Čistý formát po ořezu: 210 x 297 mm
Vazba: V1
Periodicita: měsíčník
Cena výtisku: 29,90  Kč
Předplatné: 24,90 Kč
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Ceník inzerce

Standardní formáty plošné inzerce

2/1
dvoustrana

2x 
210 x 297

1/1
celostrana
210 x 297

1/2
horizont.

210 x 148

1/2
vertikálně
105 x 297

1/3
horizont.
210 x 96

1/3
vertikálně
67 x 297

Obálkové pozice
1/1 celostrana – 2. strana obálky 39 000 Kč
1/1 celostrana – 3. strana obálky 29 000 Kč
1/1 celostrana – 4. strana obálky 49 000 Kč
1/2 horizontálně – 2. strana obálky 15 000 Kč
1/2 vertikálně – 2. strana obálky 15 000 Kč
1/2 horizontálně – 3. strana obálky 14 000 Kč
1/2 vertikálně – 3. strana obálky 14 000 Kč

Standardní formáty inzerce ČB tisk
2/1 standardní dvoustrana 35 000 Kč
1/1 standardní celostrana 18 000 Kč
1/2 str. – horizontálně 11 000 Kč
1/2 str. – vertikálně 11 000 Kč
1/3 str. – horizontálně 7 900 Kč
1/3 str. – vertikálně 7 900 Kč

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

Příplatky
Grafi cké 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 2023


