
Ceník PR článků

Celá strana na spad 
235 x 335*

Celá strana zrcadlo 
210 x 295*

1/2 strany 
spad  117 x 335*

zrcadlo 102 x 295*

1/2 strany 
spad 235 x 160*

zrcadlo 210 x 145*

1/3 strany 
spad 80 x 335*

zrcadlo 65 x 295*

1/3 strany 
spad 235 x 105*
zrcadlo 210 x 90*

          14.000 Kč         26.000 Kč   

        10.000 Kč

1/4 strany 
spad  117 x 160*

zrcadlo 102 x 145*

1/4 strany 
spad  235 x 85*

zrcadlo 210 x 70*

        8.000 Kč

Zastoupení pro Českou republiku: Mgr. Stanislava Neradová
Periodicita: měsíčník, vždy první pátek v měsíci
Náklad: 20.000 ks
Formát: 235 x 335 mm
Rozsah: min. 52 stran, šitá vazba
Barevnost: 4 barvy, plnobarevný
Papír: 80g/m²
Obálka: polomat, 150 g/m²

2 x 5 %
3 x 8 %

5 x 12 %

Texty ve formátu MS Word, nebo jiném standardním textovém formátu (RTF
apod.). Obrázky ve formátu JPG, TIF, PDF, EPS v rozlišení 300 dpi. Dodané
inzeráty ve formátu PDF v rozlišení pro tisk. Články, překlady, korektury 
a grafické práce ve vlastním studiu jsou zcela v režii redakce.

Kontakt (české zastoupení): INNSIDE CZ, Mgr. Stanislava Wróblová, Úsilné 144, 370 10 České Budějovice
tel.: +420 606 647 017, e-mail.: s.wroblova@innside.cz, www.innside.cz

Základní informace

Slevy za opakování:

Podklady pro inzerci:

*Údaje jsou v milimetrech. Na jiných rozměrech či vnitřních stranách obálky se lze dohodnout s redakcí.
INNSIDE CZ není plátcem DPH.

a reklamy InnSiDE
(platí od 1. 1. 2017)

Představení německého 
časopisu InnSiDE

Měsíčník InnSiDE vydává už 25 let 
renomované německé vydavatelství 
InnSiDE Verlag & Werbeagentur se 
sídlem v Pasově. Časopis tištěný na 
kvalitním křídovém papíře je vydáván   
v měsíčním nákladu 20.000 kusů. Je 
celobarevný, má minimální rozsah 
52 stran a nadstandardním formátem 
235 x 335 mm vybočuje z běžné 
produkce podobných tiskovin.

Německy psaný bohatě ilustrovaný 
časopis se věnuje hlavně podnikání, 
cestovnímu ruchu, využívání volného 
času, zdraví, gastronomii, umění            
a kultuře. Za dobu své existence si    
už vydobyl pevné místo na trhu 
v Bavorsku a v Horním Rakousku. 
Pokrývá území, v němž žije 350.000 
Němců a Rakušanů. Vedle předplatitelů 
jej mají čtenáři k dispozici i zdarma na 
750 odběrních místech např. v 
cestovních kancelářích, bankách, na 
radnicích, v turistických infocentrech, 
na klinikách a v byznys klubech. 
Časopis je distribuován i na vybrané 
firemní adresy (např. bavorská 
hospodářská komora).

Cílovou skupinou magazínu jsou   
vedle běžných čtenářů i manažeři a 
podnikatelé.  Bavorsko je marketingově 
zajímavé i tím, že je z hlediska kupní 
síly podle institutu GfK (Gesellschaft für 
Konsumforschung) hned po městském 
státu Hamburg druhou nejbohatší 
spolkovou zemí Německa a v první 
desítce nejbohatších okresů má hned 
sedm zástupců.

Současně s papírovým vydáním 
funguje i web:
http://www.innside-passau.de/. Na něm 
si mohou čtenáři celý časopis přečíst. 
Vydavatelství využívá i bezplatnou 
mobilní aplikaci, která umožňuje číst 
InnSiDE i v tabletech a na mobilech. 

Vydavatel: 
InnSiDE Verlag & Werbeagentur 
Firminanstr 10 
940 32 Passau 
www.innside-passau.de

4 x 10 %

http://www.innside-passau.de/
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