Cenník inzercie denníka SME (sobota)
(platný od 1.decembra 2010)

ceny sú uvedené bez dph

titulná strana denníka SME

inzercia panoráma
D

A - 70 x 42 mm

A

E - 258 x 20 mm

B - 84 x 77 mm

F - 258 x 20 mm
B

1/1 strany
258 mm x 345 mm

C - 40,5 x 77 mm

C

JP
171 mm x 229 mm

2/1 panoráma
540 x 345 mm

JP panoráma
366 x 229 mm

1/2 panoráma
540 x 171 mm

1/3 panoráma
540 x 113 mm

Štandardné formáty
1/1 strany
JP strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/6 strany
1/8 strany
1/12 strany
1/18 strany
1/24 strany
1/36 strany

4F
5 900 €
4 500 €
3 800 €
2 600 €
2 100 €
1 350 €
1 000 €
700 €
490 €
360 €
220 €

čb
4 000 €
3 000 €
2 300 €
1 650 €
1 250 €
900 €
680 €
450 €
280 €
220 €
130 €

Titulná strana SME
A
B
C
D
E
Panoráma
2/1 panoráma
JP panoráma
1/2 panoráma
1/3 panoráma

4F
2 000 €
3 500 €
1 500 €
5 000 €
3 800 €

čb
-

4F
11 500 €
10 000 €
8 000 €
7 000 €

čb
-

1/4 strany
127,5 mm x 171 mm

4%
7%
10%

Zľavy za opakovanie
4 -6 krát
3%
7 -11 krát
5%
12 a viackrát 10%

* zľavy nie je možné kombinovať

-

Storno poplatky
14 - 8 prac. dní pred uverejnením
do 7 prac. dní pred uverejením

50%
100%

* ak nie je uvedené inak

Uzávierky
pre podklady
pre objednávky

* 5 prac. dní
* 7 prac. dní

* ak nie je uvedené inak; pred uverejnením inzercie

E
1/2 strany
127,5 mm x 345 mm

1/2 strany
258 mm x 171 mm

1/3 strany
84 mm x 345 mm

Šírka stĺpcov
Počet stĺpcov 1
Šírka v mm
40,5

2
84

3
127,5

4
171

5
214,5

6
258

Cena za 1 mm stĺpca
4F
čb

4,50 €
2,70 €

Ceny za 1 mm stĺpca sa vzťahujú na neštandardné formáty inzercie uverejnenej na inzertných
stranách. Cena neštandardného formátu sa vypočítava ako cena za mm stĺpca krát počet
stĺpcov krát požadovaná výška inzerátu v mm. Uverejnenie neštandardných formátov inzercie
nie je možné na stranách 1-9, stredovej dvojstrane a poslednej strane denníka SME. Pri
neštandardných formátoch inzercie je nevyhnutné dodržanie šírky stĺpcov. Výška neštand.
formátu inzercie je voliteľná, avšak iba do rozsahu, ktorý je prípustný pre zverejnenie na danej
strane. Max. výška inzercie je 345 mm.

1/3 strany
258 mm x 113 mm

Zľavy za objem
16 500 € - 33 000 €
33 000 € - 66 000 €
nad 66 000 €

1/4 strany
258 mm x 84 mm

1/6 strany
127,5 mm x 113 mm

1/6 strany
171 mm x 84 mm

Atypické formy
inzercie
denník SME
región BA
región BA+Západ
región Stred
región Východ
dva regióny
všetky regióny

do 20 g
0,06 €/ks
0,08 €/ks
0,07 €/ks
0,08 €/ks
0,08 €/ks
0,07 €/ks
0,06 €/ks

vkladaná
20 - 50 g
0,09 €/ks
0,11 €/ks
0,10 €/ks
0,11 €/ks
0,11 €/ks
0,10 €/ks
0,09 €/ks

nad 50 g
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou

vlepovaná
ručné
strojové
0,12 €/ks 0,15 €/ks
0,12 €/ks 0,15 €/ks
0,12 €/ks 0,15 €/ks
0,12 €/ks 0,15 €/ks
0,12 €/ks 0,15 €/ks
0,12 €/ks 0,15 €/ks
0,12 €/ks 0,15 €/ks

* možnosti zverejnenia atypických foriem inzercie je nevyhnutné si vopred preveriť u vydavateľa

pásovka
0,17 €/ks
0,18 €/ks
0,18 €/ks
0,18 €/ks
0,18 €/ks
0,18 €/ks
0,17 €/ks

Príplatky
2. a 3. redakčná strana
250 %
ostatné redakčné strany
100 %
požadované umiestnenie
100 %
výroba inzerátu
10 % (min 50 EUR)
politická inzercia
20 %
uverejnenie inzercie do 48 hodín
50 %
zásahy do podkl. do 48 hod. pred uverej.
50 %
* politická inzercia sa riadi Pravidlami Petit Press a.s.
pre zverejňovanie politickej inzercie.

Redakčná strana, je strana určená zo strany
vydavateľa, na ktorej sa nachádza aspoň jeden
redakčný materiál. Pod pojmom požadované
umiestnenie rozumie strana(nie umiestnenie na
danej strane) alebo rubrika (nie konkrétna strana
rubriky), definovaná zo strany objednávateľa, okrem
strán 1-9, stredovej dvojstrany a poslednej strany
denníka SME, a rubrík v ktorých nie je možné
umiestniť inzerciu.Pri formátoch inzercie menších
ako 1/3 strany (vrátane), si vydavateľ vyhradzuje
právo uverejniť na jednej redakč. resp. požad. strane
viacero inzerentov súčasne.

Reklamné články
Pri inzercii vo forme reklamných článkov musí byť forma zalomenia reklamných textov ako aj použitý font písma odlišný od formy zalomenia a typu
písma redakčných materiálov denníka SME, resp. jeho príloh, pričom pod pojmom reklamný článok sa rozumie plošná inzercia vo forme textových
informácií, resp. kombinácia textových a grafických informácií. V texte reklamného článku musí byť použité bezpätkové písmo, pričom reklamný
článok musí byť v rastrovej ploche a rámčeku. V zmysle zákona o reklame, ako aj za účelom vhodnej identifikácie pre čitateľa, si vydavateľ vyhradzuje
právo umiestniť reklamný článok v rámčeku, označiť reklamný článok linkou s označením "inzercia" a číslom inzerátu.
1/8 strany
127,5 mm x 84 mm

1/12 strany
84 mm x 84 mm

1/18 strany
84 mm x 55 mm

1/24 strany
40,5 mm x 84 mm

1/36 strany
84 mm x 25 mm

Poznámky
Za Junior page sa považuje inzercia s formátom šírka 4 až 5 stĺpcov a výška 179 až 229 mm. Na atypické formy inzercie, vlepovanú, vkladanú alebo
inzerciu vo forme pásovky, nie je možné uplatniť žiadne zľavy (za objem, opakovanie, balíkové, klientské). Agentúrne zľavy poskytujeme len
zmluvným partnerom. Zľavy nie je možné kombinovať, vzťahujú sa na aktuálnu objednávku bez ohľadu na predchádzajúci objem a počet opakovaní.
Objednaním inzercie objednávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky pre uveverejňovanie inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. (ďalej len
"VOP"). Aktuálna verzia VOP je zverejnená na internetovej stránke www.petitpress.sk/inzercia a dostupná na vyžiadanie v inzertnej kancelárii Petit
Press, a.s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, alebo na emailovej adrese prijem.inzercia@petitpress.sk.
Technické podmienky
Technické podmienky pre uverejňovanie inzercie v denníku SME, resp. jeho prílohách, sú uvedené v samostatnom dokumente Technické podmienky
pre uverejňovanie inzercie v denníku SME.
Kontaktné adresy
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, tel: 02/59 233 240, fax: 02/59 233 295, prijem.inzercia petitpress.sk

