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B2B TITULY PRO MANAGEMENT A provoz restaurací, hotelů, kaváren, barů

CENÍK inzerce (print, web, mailing)
svět horeca - print

svět h&g - print

1/1 strany
Formát na spad (š x v):
258 x 355 mm
cena: 45 000 Kč
1/1 strany PR (cca 4700 znaků vč.
mezer+ fota), cena: 31 000 Kč
1/1 strany v ONLINE VERZI
cena: 20 000 Kč

1/2 strany
Formát na šířku (š x v):
258 x 174 mm
Formát na výšku (š x v):
125 x 355 mm
cena: 28 000 Kč
1/2strany PR (cca 3 000 znaků
vč. mezer+ fota), cena: 14 800 Kč

1/1 strany
Formát na spad (š x v):
240 x 335 mm + 5 mm
Formát na zrcadlo (š x v):
202 x 283 mm, cena: 50 000 Kč
1/1 strany PR (cca 4300 znaků vč.
mezer+ fota), cena: 35 000 Kč
1/1 strany v ONLINE VERZI
cena: 20 000 Kč

1/2 strany
Formát na šířku (š x v):
zrcadlo: 202 x 142 mm
spad: 240 x 164 mm + 5 mm
Formát na výšku (š x v):
zrcadlo: 97 x 283 mm
spad: 121 x 335 mm + 5 mm
cena: 35 000 Kč
1/2strany PR (cca 2 800 znaků
vč. mezer+ fota), cena: 18 500 Kč

1/3 strany
Formát na šířku (š x v):
258 x 113 mm
Formát na výšku (š x v):
81 x 355 mm
cena: 20 000 Kč

1/4 strany
Standard (š x v):
125 x 174 mm
cena: 15 000 Kč

1/3 strany
Formát na šířku (š x v):
zrcadlo: 202 x 92 mm
spad: 240 x 114 mm + 5 mm
Formát na výšku (š x v):
zrcadlo: 62 x 283 mm
spad: 86 x 335 mm + 5 mm
cena: 25 000 Kč

1/4 strany
Formát na šířku (š x v):
zrcadlo: 202 x 67 mm
spad: 240 x 89 mm + 5 mm
Formát na výšku (š x v):
zrcadlo: 97 x 142 mm
spad: 121 x 164 mm + 5 mm
Standard (š x v):
zrcadlo: 132 x 104 mm
spad: 156 x 126 mm + 5 mm
cena: 15 000 Kč

1/6 strany
Standard (š x v):
114 x 111 mm
cena: 9 000 Kč
vizitka
90 x 50 mm
cena: 6 000 Kč

DALŠÍ MOŽNOSTI PREZENTACE:
Vkládaná inzerce
Cena vkladu: 3 Kč/ks,
nad 25g cena dohodou

DALŠÍ FORMÁTY:

Prezentace na titulní straně - podval
Formát (š x v): 258 x 50 mm
Cena: 15 000 Kč
Citace v článku:
Cena: 10 000 Kč

rubriková inzerce
minimální počet opakování: 3
umístění společná sekce/news
Formát: 62x62 mm, cena: 2 500 Kč/1 inzerát
Formát: 132x132 mm, cena: 7 000 Kč/1 inzerát
job inzerce - nabídka pracovních míst v ČR + zahraničí
Svět horeca: formát: 1/4 str. (126x175 mm), cena: 7 500 Kč
Svět H&G: formát: 1/4 str. (97 x 142 mm), cena: 7 500 Kč
produktové tipy/novinky
Fotmát: 1x foto, text cca 500 znaků vč. mezer, www.stránky, cena: 4 500 Kč
technické parametry pro dodání inzerce
Naše grafické studio přijímá podklady v elektronické formě: kompozitní PDF (bez
průhledností), Ilustrator - 10.0. Vše v tiskové kvalitě (minimálně 300 dpi) a v barevném
prostoru CMYK. Při dodání inzerce v jiné podobě (v nižším rozlišení) neodpovídáme za
kvalitu vytištěné inzerce.

příplatky
Příplatek za specielní umístění: 10%

DALŠÍ MOŽNOSTI PREZENTACE:
Vkládaná inzerce
Cena vkladu: 3 Kč/ks,
nad 25g cena dohodou
Vlepovaná inzerce
v kombinaci min. s 1/2 strany
Cena za vlepení: 20 000 Kč

Vlepovaná inzerce
v kombinaci min. s 1/2 strany
Cena za vlepení: 30 000 Kč

množstevní slevy
počet inzerátů: 2 = 5% sleva,
3-4 = 10% sleva, 5-6 =15% sleva

1/6 strany
Formát (š x v):
zrcadlo: 97 x 92 mm
zrcadlo: 62 x 142 mm
spad: 86 x 164 mm + 5 mm
cena: 9 000 Kč
1/8 strany
Formát na výšku (š x v):
zrcadlo: 202 x 35 mm
spad: 240 x 57 mm + 5 mm
cena: 7 000 Kč

2/1 strany - dvoustrana
Formát na spad (š x v): 540 x 355 mm
cena: 65 000 Kč

storno poplatky
Po uzávěrce pro příjem inzerce: 50%
Do 10 pracovních dnů před vydáním: 100%
Storno musí být provedeno písemně.
reklamace
Reklamace musí být podána písemně do
21 kalendářních dnů od uveřejnění inzerátu
nebo přílohy.

EXKLUZIVNÍ FORMÁTY:
2/1 strany - dvoustrana
Formát na spad (š x v):
480 x 335 mm + 5 mm
cena: 70 000 Kč
1/1 strany obálky
Formát na spad (š x v):
240 x 335 mm + 5 mm
2., 3. str. obálky cena: 55 000 Kč
4. str. obálky cena: 60 000 Kč
1/1 strany - titulní strana
Formát na spad (š x v):
224 x 246 mm
cena: 65 000 Kč

prezentace na webu www.svethg.cz:
head banner: 728x90, cena: 15 000 Kč / měsíc
square: 300x250, cena: 10 000 Kč / měsíc
sponzor tématu: banner 300x250 nebo 728x90 umístěný u tématu, cena: 8 000 Kč
PR článek: rubrika, cena: 8 000 Kč
komerční sdělení: foto/logo - titulek, 3 000 Kč / měsíc

prezentace v mailingu (4500 odběratelů)
bannerové pozice: 600x150 (formát jpg, png), cena: 5 100 Kč
bannerové pozice: 200x150 (formát jpg, png), cena: 3 500 Kč
výrobek/novinka: text 450 znaků vč. mezer + 1x foto + proklik na web, cena: 4 500 Kč
partner vydání: logo (jpg/gif) + proklik na web, cena: 1 500 Kč

při celoroční spolupráci
nabízíme zajímavé bonusy

Kontakt: 1. Press Real Group, spol. s .r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1
IČO: 28459971, DIČ: CZ 28459971, OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 143101
e-mail: redakce@1prg.cz, gsm: +420 776 591 940 www.svethg.cz, www.1prg.cz

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH. Platí všeobecné obchodní
podmínky pro uveřejňování inzerátů a příloh v titulech
vydávaných společností 1. Press Real Group, spol. s r. o.

www.svethg.cz

