ZÁKLADNÍ INFORMACE – SPECIÁLNÍ EDICE
Zaměření titulů a cílové skupiny
HISTORY EXTRA – NEJVĚTŠÍ VÁLKY A BITVY DĚJIN – military a historie, výběr materiálů se snaží cílit na novodobé dějiny.
Cílovou skupinou jsou muži od19 do 65 let, se zájmem o historii, zejména období druhé světové války, zbraně. Napříč příjmovými skupinami. Vzdělání primárně SŠ a VŠ.
EPOCHA EXTRA – NAPĚTÍ – cílí na ženy, preferuje více bulvární styl i volbu témat.
TG: 80 % ženy, 25–50 let, čtenářky bulváru, které chtějí „vědět
víc“ – zajímá je i historie a literatura, ovšem jen povrchně, chtějí se primárně bavit.
Nižší až střední příjmová skupina. Vzdělání ZŠ a SŠ.

Technické parametry
Základní rozsah: 56–96 stran
+ 4 str. obálka  
Barevnost: 4/4
Papír – vnitřní strany: Galerie Fine 70 g
Papír – obálky: 135 g KL, disp. lak
Čistý formát po ořezu: 210 x 297,
210 x 280 a 200 x 270 mm
Vazba: V2
Distribuce a prodej
Periodicita: 2krát ročně
Cena výtisku: od 29,90 Kč do 69,90 Kč
TN: dle tématu 35 000–45 000
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21. STOLETÍ EXTRA – STOLETÍ OBJEVŮ – přináší popularizační články z vědy a částečně i historie.
TG: 70 % muži, 30 % ženy. Cílová skupina se věkově mění
dle centrálního námětu, pro Mozek ve věku 19 až 50 let. Jde
o střední příjmovou skupinu, vzdělání SŠ a z edice nejvyšší
zastoupení VŠ. Jde o zvídavé čtenáře, kteří chtějí fakta podaná srozumitelným způsobem.
ENIGMA EXTRA – ZÁHADY A MYSTÉRIA – čtivě podané záhady, nestranný pohled, vhodné jak pro ezoteriky, tak „racionálnější“ čtenáře zajímající se o nevysvětlitelné jevy. Nechává
prostor k vlastnímu názoru.
TG: 60 % ženy, 40 % muži. Střední příjmová skupina, SŠ vzdělání.
EPOCHA EXTRA – DOBRODRUŽSTVÍ – cílí na ženy i muže,
může mít i historická témata. Cílová skupina se může měnit
dle konkrétního titulu. (Například nyní se vybírá mezi českou
historií, speciálními jednotkami, nejslavnějšími útěky – cílová
skupina tedy bude u každého úplně jiná.) Vzdělání ZŠ a SŠ,
u některých témat možno i VŠ. Příjmově střední skupina.

HISTORY EXTRA – TEMNÉ DĚJINY – populárně-naučný časopis kulminující na hraně negativních událostí historie a místy
sklouzávající až k tematice Enigmy – ovšem racionálně, neezotericky tak, aby neurazil ani sisyfovce. Cílová skupina se
mění dle tématu, všeobecně 60 % muži, 40 % ženy, ovšem další téma je Nacistické zlo, takže lze očekávat 85 % muži a 15 %
ženy. Věkově se TG pohybuje od 17 do cca 45 let, jde o zvídavé osoby s přehledem. Mají rádi historii. SŠ až VŠ vzdělání.
Střední a vyšší příjmová skupina.
EPOCHA EXTRA – HORIZONT – cílí primárně na muže
(70 % TG), volí krvavější témata na pomezí Krimi a Epochy,
může mít i shodné s Temnými dějinami.
Vzdělání ZŠ a SŠ. Střední příjmová skupina.

FORMÁTY A ROZMĚRY PLOŠNÉ INZERCE (rozměry dle jednotlivých titulů)
Standardní formáty plošné inzerce
2/1
dvoustrana

1/1
celostrana

1/2
horizont.

1/2
vertikálně

1/3
horizont.

1/3
vertikálně

1/4
klasicky

SPECIÁLNÍ EDICE

CENÍK INZERCE
Obálkové pozice
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky

Vkládání a vlepování
59 000 Kč
52 900 Kč
69 900 Kč

Standardní formáty inzerce
2/1 standardní dvoustrana
1/1 standardní celostrana
1/2 strany – horizontálně
1/2 strany – vertikálně
1/3 strany – horizontálně
1/3 strany – vertikálně
1/4 strany – klasicky

69 900 Kč
49 000 Kč
24 900 Kč
24 900 Kč
19 500 Kč
19 500 Kč
9 900 Kč

Volné vložení do 10 g
Volné vložení do 20 g
Volné vložení do 30 g
vkládání na tit. stranu
vlepování a všívání
3D vkládání na tit. stranu
zatavení do folie

2 Kč/ks
3 Kč/ks
4 Kč/ks
od 3 000 Kč
od 1 500 Kč
od 3 000 Kč
1 200 Kč

Slevy
2–3 opakování
4–5 opakování
6 a více opakování

–5 %
–10 %
–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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