Media info

Ceník modulové inzerce
- zadní stránky Světa tisku, černobílá část K
Na zadních stránkách Světa tisku lze umístit pouze jednobarevnou inzerci. Je zde možno v omezené
míře umístit inzerci standardní, tj. 1/1, 1/2, 1/3 (jen na šířku) a 1/4 strany A4. Základem však je inzerce
modulová – buď personální, kde velikost 1 modulu je deﬁnována jako 1/8 strany A4, nebo drobná inzerce
o velikosti modulu 1/24 strany A4.

Personální inzerce
V rubrice Pracovní příležitosti lze uveřejňovat personální poptávky i nabídky. Základní textový záznam
soukromé poptávky po zaměstnání je zdarma. Firemní nabídky pracovních míst lze uveřejňovat v rámci
standardizované plošné inzerce v rozsahu 1/8 a 1/4 čb strany za výrazně zvýhodněných cenových
podmínek.
Definice ploch
• 1/8 strany na šířku
• 1/4 strany na výšku

[mm]
88,5 x 61
88,5 x 125

cena
500,- Kč
1.000,- Kč

Inzerce - Nabídky, výrobky, služby
Tato rubrika je určena pro prezentaci výrobků a služeb ve formě drobnější inzerce. Je zde možno formou
standardizovaných modulů nabízet k prodeji nové i starší stroje, spotřební materiál a služby. Inzerát je
umísťován do modulů o základní velikosti 58 x 29 mm, ze základního modulu lze složit inzerci libovolné
velikosti. Cena za uveřejnění jednoho modulu 1/24 strany je pouze 600,- Kč.
Definice ploch
• 1/24 strany A4 na šířku
• 2/24 strany A4 - 2 moduly na výšku
• 2/24 strany A4 - 2 moduly na šířku
• 3/24 strany A4 - 3 moduly na výšku
• 3/24 strany A4 - 3 moduly na šířku
• 4/24 strany A4 - 4 moduly na výšku
• 5/24 strany A4 - 5 modulů na výšku
• 6/24 strany A4 - 6 modulů na výšku
• 7/24 strany A4 - 7 modulů na výšku
• 8/24 strany A4 - 8 modulů na výšku

[mm]
58 x 29
58 x 61
119 x 29
58 x 93
180 x 29
58 x 125
58 x 157
58 x 189
58 x 221
58 x 253

cena
600,- Kč
1.200,- Kč
1.200,- Kč
1.800,- Kč
1.800,- Kč
2.400,- Kč
3.000,- Kč
3.600,- Kč
4.200,- Kč
4.800,- Kč

PODKLADY
Objednávku je možno zaslat faxem nebo e-mailem. Bližší informace vám rádi poskytneme na níže
uvedených kontaktech. Zpracovaný inzerát nám zasílejte e-mailem v datové podobě (eps, pdf... – ve
stupních šedi) s texty převedenými na křivky. (Doporučení: nepoužívat písma menší než 6 bodů; nepoužívat
rastry pod 5 %; šířka okrajové linky 0,5–1 bod). Pokud inzerát nemáte, rádi vám jej zpracujeme a
zašleme na korekturu. Stačí poslat text (rtf, txt) e-mailem či faxem a graﬁcké zpracování provedeme sami.
K inzerátu je možné přidat i logo společnosti (dodat v datové podobě – eps, cdr, pdf ve stupních šedi
– s texty převedenými na křivky).
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