
MEDIAKIT 2023RF HOBBY MŮJ KOUSEK ŠTĚSTÍ

O titulu
•  MŮJ KOUSEK ŠTĚSTÍ je spole-

čenským týdeníkem určený přede-
vším ženám, který se od ostatních 
podobných titulů liší svým jedi-
nečným konceptem. Tvoří jej pět 
tematických celků, jejichž cílem 
je u čtenářek především navodit 
pocit pohody. Díky mnoha soutě-
žím jim navíc může přinést i kou-
sek štěstí…

•  Časopis tvoři aktuální zprávy ze 
společnosti, přitažlivé příběhy zná-
mých českých osobností, dechbe-
roucí příběhy ze života čtenářů, 
spousty výherních křížovek o vel-
ké peníze a nebudou chybět ani 
různé rady, zajímavé recepty a ná-
pady pro volný čas. 

•  MŮJ KOUSEK ŠTĚSTÍ je spole-
čenský týdeník určený pro širokou 
cílovou skupinu, zejména zralým 
aktivním ženám, které žijí s dobou. 
Čtenářky časopisu MŮJ KOUSEK 
ŠTĚSTÍ mají rády rozruch. Se zá-
libou si tak pročítají nejžhavější 
informace ze světa českých i svě-
tových celebrit. 

•  Na stránkách týdeníku si rovněž 
oblíbily rubriky o zdraví, receptech,  
kráse, nápadech či hobby, ale také 
články o cestování a módě. 

•  Časopis je určen ženám ve věku 
od 35 let.

Rozsah: 56 stran 
Papír: 56 g SCA
Čistý formát po ořezu: 215 x 285
Vazba: V1
Periodicita: týdeník
Cena výtisku: 17,90  Kč
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Standardní formáty plošné inzerce

Ceník inzerce Obálkové pozice
2. strana obálky 199 000 Kč
3. strana obálky 159 000 Kč
4. strana obálky 249 000 Kč

Standardní formáty inzerce
1/1 – standardní strana 149 000 Kč
1/2 str. – vertikálně 99 000 Kč
1/2 str. – horizontálně 99 000 Kč
1/3 str. – vertikálně 79 000 Kč
1/3 str. – horizontálně 79 000 Kč
1/4 str. – horizontálně (podval) 49 000 Kč
1/4 str. – klasicky 49 000 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
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

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


