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konkurencia preplnenej TV na základe
svojho veľkého zásahu za
bezkonkurenčnú cenu. Jediný tarif medzi
týždenníkmi v MML so zásahom viac ako
554 000 čitateľov s gross CPT pod 23,50 €.

Najväčší zásah počtu oslovených
ásah v printe!
čitateľov - najväčší zásah
554 000 unikátnych čitateľov, čo predstavuje
dstavuje
ov!
12,4 % populácie SR vo veku 14-79 rokov!

Cena tarifu
CPT - 23,47 €.

Zľava - 78 %
zvýhodnenie oproti súčtu
cenníkových cien.

Ceny balíka Petit Gold
1/1

13 000 €

1/2

6 900 €

1/3

4 900 €

1/4

3 800 €

1/8

2 100 €

Oslovíte:
• 287 000 mužov a 266 000 žien.
• Zasiahnete 13,0 % všetkých slovenských
ých mužov.
• 477 000 čitateľov, ktorí majú minimálne
álne stredoškol
stredoškolské
ollské
vzdelanie.
• 428 000 čitateľov zo socio-ekonomickej
ickej skupiny ABC,
čo predstavuje 11,3 % populácie SR.

Zdroj údajov: SML-TGI rozšírené dáta SR 2017 1.-2.kvartál (9.1.2017 - 25.6.2017)

Rozmery inzercie
tituly

1/1

1/2

1/3

1/4

1/8

My Noviny, Balík Korzár,
tituly Echo
Sereď a Galanta

258 x 345 mm

258 x 171 mm
127,5 x 345 mm

258 x 113 mm
84 x 345 mm

258 x 84 mm
127,5 x 171 mm

127,5 x 84 mm

tituly ECHO

205 x 273 mm

205 x 135 mm
101 x 273 mm

205 x 89 mm

205 x 66 mm
101 x 135 mm

101 x 66 mm
49 x 135 mm

Pre začlenenie Bratislavy do My Noviny je potrebná
individuálna konzultácia.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Atypické formy inzercie:
• vkladaná inzercia do 50g – 0,08 eur/ks

• vlepovaná inzercia – od 0,12 eur/ks

• pásky – od 0,17 eur/ks

Pre ostatné atypické formy inzercie

• vkladaná inzercia nad 50 g – dohodou

• strojové vlepovanie (vrátane nálepky) – od 0,15 eur/ks

• prebaly – dohodou

potrebná individuálna konzultácia.

Uzávierky pre objednávky:
4 prac. dni,

Formáty titulov:
My Noviny, Korzáre, formát A3,
novinový papier
Tituly Echo formát A4, novinový papier

Príplatky:
100% redakčná strana,
30% požadované umiestnenie

Periodicita:
Denníky: Korzáre,
Týždenníky: MY Noviny
Týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky: tituly Echo

Kontakty:
Riaditeľ predaja inzercie regionálnej tlače:
Mgr. Miroslav Lelek, miroslav.lelek@petitpress.sk, +421 2 3232 2280
Objednaním inzercie objednávateľ akceptuje všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie
inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. (ďalej len „VOP“). Aktuálna verzia VOP je zverejnená
na internetovej stránke www.petitpress.sk.

Manažéri predaja:
Alena Nováková, alena.novakova@petitpress.sk, 0915 750 943
Mgr. Juraj Ilečko, juraj.ilecko@petitpress.sk, 0905 278 034

Platnosť cenníka: od 1. 1. 2018

PETIT SILVER
(balík obsahuje My Noviny, Balík Korzár)

Kombinácia najčítanejších
regionálnych týždenníkov
a denníka na Slovensku.

Cena tarifu

Jedineční čitatelia – vzdelaní, informovaní, konzumní, ochotní zaplatiť
za kvalitu.

CPT - 27,39 €.

Zľava - 75 %
zvýhodnenie oproti súčtu
cenníkových cien.

Vysoký podiel čitateľov v produktívnom veku.

Oslovíte:
• 376 000 čitateľov čo predstavuje 9,0 % populácie SR vo veku
14-79 rokov!

Ceny balíka Petit Silver
1/1

10 300 €

1/2

5 500 €

Junior page

6 800 €

1/3

3 800 €

1/4

3 000 €

1/8

1 550 €

• 210 000 mužov, t.j. 10,1 % všetkých slovenských mužov.
• 166 000 žien, t.j. 7,9 % všetkých slovenských žien.
• 81,0 % čitateľov je vo veku 30+.
• 336 000 čitateľov má minimálne stredoškolské vzdelanie.
Zdroj údajov: SML-TGI rozšírené dáta SR 2017 1.-2.kvartál (9.1.2017 - 25.6.2017)

Rozmery inzercie
tituly
My Noviny, Balík
Korzár

Pre začlenenie Bratislavy do My Noviny je potrebná
individuálna konzultácia.

1/1
258 x 345 mm

1/2
258 x 171 mm
127,5 x 345 mm

Ceny sú uvedené bez DPH.

Junior page

1/3

171 x 229 mm

258 x 113 mm
84 x 345 mm
127,5 x 229 mm
171 x 171 mm

1/4

1/8

258 x 84 mm
127,5 x 84 mm
127,5 x 171 mm

Atypické formy inzercie:
• vkladaná inzercia do 50g – 0,08 eur/ks

• vlepovaná inzercia – od 0,12 eur/ks

• pásky – od 0,17 eur/ks

Pre ostatné atypické formy inzercie

• vkladaná inzercia nad 50 g – dohodou

• strojové vlepovanie (vrátane nálepky) – od 0,15 eur/ks

• prebaly – dohodou

potrebná individuálna konzultácia.

Uzávierky pre objednávky:
4 prac. dni,

Formáty titulov:
My Noviny, Korzáre - formát A3, novinový papier

Príplatky:
100% redakčná strana,
30% požadované umiestnenie

Periodicita:
Denníky: Korzáre
Týždenníky: My Noviny

Kontakty:
Riaditeľ predaja inzercie regionálnej tlače:
Mgr. Miroslav Lelek, miroslav.lelek@petitpress.sk, +421 2 3232 2280
Objednaním inzercie objednávateľ akceptuje všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie
inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. (ďalej len „VOP“). Aktuálna verzia VOP je zverejnená
na internetovej stránke www.petitpress.sk.

Manažéri predaja:
Alena Nováková, alena.novakova@petitpress.sk, 0915 750 943
Mgr. Juraj Ilečko, juraj.ilecko@petitpress.sk, 0905 278 034

Platnosť cenníka: od 1. 1. 2018

MY NOVINY
MY NOVINY - pozostáva z regionálnych
týždenníkov MY s celoslovenským
zásahom. Čitatelia okrem spravodajských
a športových správ v novinách nájdu
aj praktické informácie v pravidelných
tématických stranách: My o aute,
My o peniazoch, My o záhrade a hobby,
My o digitálnych technológiách.

Cena tarifu
CPT - 34,09 €.

Oslovíte:

Zľava - 75 %

• 242 000 čitateľov čo predstavuje 6,2 % slovenských žien a mužov
vo veku od 14 do 79 rokov.

zvýhodnenie oproti súčtu
cenníkových cien.

• 211 000 čitateľov vo veku 30+.
• Takmer 88,0 % má minimálne stredoškolské vzdelanie.

Ceny balíka My Noviny
1/1

8 465 €

1/2

4 440 €

junior page

5 510 €

1/3

2 960 €

1/4

2 245 €

1/8

• Nadpriemerne zastúpení čitatelia v najvyšších socioekonomických
triedach.
Zdroj údajov: SML-TGI rozšírené dáta SR 2017 1.-2.kvartál (9.1.2017 - 25.6.2017)

Rozmery inzercie

1 245 €

titulka vpravo hore

2 900 €

1/1

1/2

junior page

1/3

1/4

1/8

titulka
vpravo hore

258 x 345 mm

258 x 171 mm
127,5 x 345 mm

171 x 229 mm

258 x 113 mm
84 x 345 mm
127,5 x 229 mm
171 x 171 mm

258 x 84 mm
127,5 x 171 mm

127,5 x 84 mm

72 x 50 mm

Pre začlenenie Bratislavy do My Noviny je potrebná
individuálna konzultácia.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Atypické formy inzercie:
• vkladaná inzercia do 50 g – 0,10 eur/ks
• vkladaná inzercia do 50g – 0,08 eur/ks
• vkladaná inzercia nad 50 g – dohodou
• vkladaná inzercia nad 50 g – dohodou

•
•
•
•

Uzávierky pre objednávky:
4 prac. dni,

Formáty titulov:
My Noviny - formát A3, novinový papier

vlepovaná inzercia – od 0,15 eur/ks
vlepovaná inzercia – od 0,12 eur/ks
strojové vlepovanie (vrátane nálepky) – od 0,15 eur/ks
strojové vlepovanie (vrátane nálepky) – od 0,15 eur/ks

•
•
•
•

pásky – od 0,20 eur/ks
pásky – od 0,17 eur/ks
prebaly – dohodou
prebaly – dohodou

Príplatky:
100% redakčná strana,
30% požadované umiestnenie

Kontakty:
Riaditeľ predaja inzercie regionálnej tlače:
Mgr. Miroslav Lelek, miroslav.lelek@petitpress.sk, +421 2 3232 2280
Objednaním inzercie objednávateľ akceptuje všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie
inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. (ďalej len „VOP“). Aktuálna verzia VOP je zverejnená
na internetovej stránke www.petitpress.sk.

Pre ostatné atypické formy inzercie
Pre ostatné atypické formy inzercie
potrebná individuálna konzultácia.
potrebná individuálna konzultácia.
Periodicita:
Týždenníky: My Noviny

Manažéri predaja:
Alena Nováková, alena.novakova@petitpress.sk, 0915 750 943
Mgr. Juraj Ilečko, juraj.ilecko@petitpress.sk, 0905 278 034

Platnosť cenníka: od 1. 1. 2018

MY NOVINY

vybrané kraje prostredníctvom našich balíkov

V rámci presnejšieho zacielenia
acielenia vieme uverejniť inzerciu len vo vybraných krajoch prostredníctv
prostredníctvom našich
balíkov MY Balík západ, stred a východ.
My balík západ

My balík stred

Nitriansky balík; Trenčiansky
balík; Trnavský balík

My balík východ

Žilinský balík; Balík Sever;
Banskobystrický balík

Prešovský balík; Košický balík

1/1

4 235 €

1/1

4 235 €

1/1

2 200 €

1/2

2 245 €

1/2

2 245 €

1/2

1 120 €

junior page

2 755 €

junior page

2 755 €

junior page

1 275 €

1/3

1 530 €

1/3

1 530 €

1/3

765 €

1/4

1 175 €

1/4

1 175 €

1/4

665 €

1/8

700 €

1/8

700 €

1/8

400 €

titulka vpravo hore

750 €

titulka vpravo hore

titulka vpravo hore

1 500 €

1 500 €

Pre začlenenie Bratislavy do My Noviny je potrebná
individuálna konzultácia.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Rozmery inzercie
1/1

1/2

junior page

1/3

1/4

1/8

titulka
vpravo hore

258 x 345 mm

258 x171 mm
127,5 x 345 mm

171 x 229 mm

258 x 113 mm
84 x 345 mm
127,5 x 229 mm
171 x 171 mm

258 x 84 mm
127,5 x 171 mm

127,5 x 84 mm

72 x 50 mm

Atypické formy inzercie:
• vkladaná inzercia do 50 g – 0,10 eur/ks
• vkladaná inzercia do 50g – 0,08 eur/ks
• vkladaná inzercia nad 50 g – dohodou
• vkladaná inzercia nad 50 g – dohodou

•
•
•
•

Uzávierky pre objednávky:
4 prac. dni,

Formáty titulov:
My Noviny - formát A3, novinový papier

vlepovaná inzercia – od 0,15 eur/ks
vlepovaná inzercia – od 0,12 eur/ks
strojové vlepovanie (vrátane nálepky) – od 0,15 eur/ks
strojové vlepovanie (vrátane nálepky) – od 0,15 eur/ks

•
•
•
•

pásky – od 0,20 eur/ks
pásky – od 0,17 eur/ks
prebaly – dohodou
prebaly – dohodou

Príplatky:
100% redakčná strana,
30% požadované umiestnenie

Kontakty:
Riaditeľ predaja inzercie regionálnej tlače:
Mgr. Miroslav Lelek, miroslav.lelek@petitpress.sk, +421 2 3232 2280
Objednaním inzercie objednávateľ akceptuje všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie
inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. (ďalej len „VOP“). Aktuálna verzia VOP je zverejnená
na internetovej stránke www.petitpress.sk.

Pre ostatné atypické formy inzercie
Pre ostatné atypické formy inzercie
potrebná individuálna konzultácia.
potrebná individuálna konzultácia.
Periodicita:
Týždenníky: My Noviny

Manažéri predaja:
Alena Nováková, alena.novakova@petitpress.sk, 0915 750 943
Mgr. Juraj Ilečko, juraj.ilecko@petitpress.sk, 0905 278 034

Platnosť cenníka: od 1. 1. 2018

PETIT
ECHO +

Viac
a
968 ko
000
výtl
ačko
v

PETIT ECHO + je sieť schránkových
novín ECHO, ktorá vychádza v náklade
viac ako 950 000 kusov a pokrýva celé
Slovensko. Distribúciu zabezpečuje
Slovenská pošta, ktorá má ako jediná
prístup do všetkých schránok
a zabezpečuje tak maximálnu
kvalitu distribúcie.

Noviny pre všetkých!
Široký zásah cieľových skupín z top segmentov - vzdelaní, konzumní
a informovaní čitatelia.

Oslovíte:

Cena tarifu

• 259 000 čitateľov.

CPT - 27,79 €.

• Čitatelia sú nadpriemerne zastúpení v najvyšších
socioekonomických triedach.

Zľava - 76 %

• Rovnomerné zastúpenie oboch pohlaví – 48,2 % mužov
a 51,8 % žien.

zvýhodnenie oproti súčtu
cenníkových cien.

• 229 000 čitateľov vo veku 30+.
• 85,8 % čitateľov má minimálne stredoškolské vzdelanie.
Ceny balíka Petit Echo +
1/1

Zdroj údajov: SML-TGI rozšírené dáta SR 2017 1.-2.kvartál (9.1.2017 - 25.6.2017)

7 200 €

1/2

3 800 €

1/3

2 700 €

1/4

2 100 €

Rozmery inzercie A4
tituly

1/1

1/2

1/3

1/4

1/8

ECHO +

205 x 273 mm

205 x 135 mm
101 x 273 mm

205 x 81 mm

205 x 66 mm
101 x 135 mm

101 x 66 mm
49 x 135 mm

Rozmery inzercie A3 platí pre SEREĎSKÉ a GALANTSKÉ ECHO

1/8

1 150 €

Ceny sú uvedené bez DPH.

1/1

1/2

1/3

1/4

1/8

258 x 345 mm

258 x171 mm
127,5 x 345 mm

258 x 113 mm
84 x 345 mm
127,5 x 229 mm
171 x 171 mm

258 x 84 mm
127,5 x 171 mm

127,5 x 84
mm

Atypické formy inzercie:
• vkladaná inzercia do 50 g – 0,14 eur/ks
• vkladaná inzercia do 50g – 0,08 eur/ks
• vkladaná inzercia nad 50 g – dohodou
• vkladaná inzercia nad 50 g – dohodou

•
•
•
•

Uzávierky pre objednávky:
4 prac. dni,

Formáty titulov:
tituly ECHO - formát A4, novinový papier

vlepovaná inzercia – od 0,12 eur/ks
vlepovaná inzercia – od 0,12 eur/ks
strojové vlepovanie (vrátane nálepky) – od 0,15 eur/ks
strojové vlepovanie (vrátane nálepky) – od 0,15 eur/ks

•
•
•
•

pásky – od 0,17 eur/ks
pásky – od 0,17 eur/ks
prebaly – dohodou
prebaly – dohodou

Príplatky:
100% redakčná strana,
30% požadované umiestnenie
200% titulka

Kontakty:
Riaditeľ predaja inzercie regionálnej tlače:
Mgr. Miroslav Lelek, miroslav.lelek@petitpress.sk, +421 2 3232 2280
Objednaním inzercie objednávateľ akceptuje všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie
inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. (ďalej len „VOP“). Aktuálna verzia VOP je zverejnená
na internetovej stránke www.petitpress.sk.

Pre ostatné atypické formy inzercie
Pre ostatné atypické formy inzercie
potrebná individuálna konzultácia.
potrebná individuálna konzultácia.
Periodicita:
Týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky: tituly Echo

Manažéri predaja:
Alena Nováková, alena.novakova@petitpress.sk, 0915 750 943
Mgr. Juraj Ilečko, juraj.ilecko@petitpress.sk, 0905 278 034

Platnosť cenníka: od 1. 1. 2018

BALÍK
KORZÁR
BALÍK KORZÁR
pozostáva z Prešovského
a Košického Korzára, ktoré sú jedinými
východoslovenskými regionálnymi
denníkmi.

Najpredávanejší a najčítanejší
denník na východnom Slovensku.

Cena tarifu
CPT - 25,36 €.

Zľava - 30 %
zvýhodnenie oproti súčtu
cenníkových cien.

Oslovíte:
• 138 000 čitateľov.

Ceny balíka Korzár
1/1

3 500 €

• 106 000 čitateľov vo veku 30+.

1/2

2 200 €

• Cez 82 % čitateľov má minimálne stredoškolské vzdelanie.

junior page

2 600 €

1/3

1 550 €

1/4

1 350 €

1/8

780 €

titulka vpravo hore

Zdroj údajov: SML-TGI rozšírené dáta SR 2017 1.-2.kvartál (9.1.2017 - 25.6.2017)

Rozmery inzercie
1/1

1/2

junior page

1/3

1/4

1/8

titulka
vpravo hore

258 x 345 mm

258 x171 m
127,5 x 345 mm

171 x 229 mm

258 x 113 mm
84 x 345 mm
127,5 x 229 mm
171 x 171 mm

258 x 84 mm
127,5 x 171 mm

127,5 x 84 mm

84 x 41 mm

950 €

Ceny sú uvedené bez DPH.

Atypické formy inzercie:
• vkladaná inzercia do 50g – 0,08 eur/ks

• vlepovaná inzercia – od 0,12 eur/ks

• pásky – od 0,17 eur/ks

Pre ostatné atypické formy inzercie

• vkladaná inzercia nad 50 g – dohodou

• strojové vlepovanie (vrátane nálepky) – od 0,15 eur/ks

• prebaly – dohodou

potrebná individuálna konzultácia.

Uzávierky pre objednávky:
4 prac. dni,

Formáty titulov:
Korzáre - formát A3, novinový papier

Príplatky:
100% redakčná strana,
30% požadované umiestnenie

Periodicita:
Denníky: Korzáre

Kontakty:
Riaditeľ predaja inzercie regionálnej tlače:
Mgr. Miroslav Lelek, miroslav.lelek@petitpress.sk, +421 2 3232 2280
Objednaním inzercie objednávateľ akceptuje všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie
inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. (ďalej len „VOP“). Aktuálna verzia VOP je zverejnená
na internetovej stránke www.petitpress.sk.

Manažéri predaja:
Alena Nováková, alena.novakova@petitpress.sk, 0915 750 943
Mgr. Juraj Ilečko, juraj.ilecko@petitpress.sk, 0905 278 034

Platnosť cenníka: od 1. 1. 2018

ČÍSLO 2 / 17. 1. – 23. 1. 2020

magazín
TV
PROGRAM

MY
MAGAZÍN

35 staníc
an
na
a 7 dn
dní
+ TV TIPY

NAŠE TV TIPY
PIATOK 17. 1.

ČSFD

Kill Bill

79 %

Jednotka / 22:40
Akčný / Krimi / Triler
Bývalá členka vraždiaceho komanda sa rozhodne skoncovať
s minulosťou. Jej svadobný deň sa ale premení na masaker.
Keď sa po rokoch preberie z kómy, túži iba po jednom – pomstiť sa.
USA / Japonsko / Čína, 2003
Réžia: Q. Tarantino

MY MAGAZÍN - je súčasťou
každého vydania MY novín.
Pravidelne sa striedajú témy
Zdravie, Hobby, Relax a Slovensko.
Súčasťou magazínu je televízny
program.

SOBOTA 18. 1.

MÁTE NOVÝ SMARTFÓN?
PORADÍME, ČO SO STARÝM
Ak funguje, tak svoju starú elektroniku zbytočne nevyhadzujte.

A

k nemáte komu podarovať
starší, nevyužitý smartfón
či tablet, skúste ho využiť
ako technologický doplnok
domácnosti.
UNIVERZÁLNE DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE
Starý smartfón alebo tablet
vám dobre poslúži napríklad
ako centrum pre univerzálne
ovládanie rôznych zariadení.
Navyše, ak máte model
s integrovaným infračerveným
vysielačom, tak s ním ovládnete
aj staré zariadenia, ktoré nie sú
vybavené prístupom na internet.
Pre televízory s drôtovým alebo
bezdrôtovým prístupom na
internet výrobcovia poskytujú
zadarmo dostupné aplikácie,
s ktorými úplne nahradíte
klasické diaľkové ovládanie.
Inštalácia býva jednoduchá, no
možnosti sa líšia v závislosti od
výrobcu a konkrétneho modelu.
V prípade prémiových modelov
sú k dispozícii aj doplnkové
funkcie, ktoré by ste s klasickým
ovládačom nevyužili. Napríklad
Samsung vám pri nových
televízoroch so smartfónom
výrazne uľahčí aj proces prvotnej
inštalácie.

Ceny MY magazín
1/1

8 465 €

1/2

4 440 €

1/3

2 960 €

1/4

2 245 €

1/8

1 245 €

hlavička na titulke

1 650 €

programový modul

450 €

Okrem ovládania televízorov
využijete starý smartfón
napríklad aj na ovládanie
inteligentného osvetlenia alebo
termostatu. Navyše, ak váš starší
smartfón podporuje hlasového
asistenta, tak celé ovládanie
zvládnete hlasom.
OCHRÁNI DOM, ČI
DOHLIADNE NA MALÉ DIEŤA
Na to, aby vám smartfón
pomohol ochrániť byt či dom,
nepotrebujete extrémny výkon
ani najmodernejší operačný
systém. Stačí doň stiahnuť
niektorú z aplikácií, ktoré zo
smartfónu spravia bezdrôtovú
kameru.
Potom je už len na vás,
kam si smartfón umiestnite.
K snímanému obrazu sa
dostanete jednoducho, prakticky
na akomkoľvek počítači či
mobilnom zariadení. Aplikácie si
vyberajte podľa toho, čo všetko
plánujete využiť. Na bežné
sledovanie stačí vo väčšine
prípadov aj zadarmo dostupná
verzia, za tie lepšie vybavené sa
však platí.
Starý tablet môžete využiť
ako mobilný monitor na
zobrazovanie obrazu zo

ČSFD

Molière

smartfónu alebo samostatnej
bezpečnostnej kamery. Jediné,
čo potrebujete, je bezdrôtový
prístup na internet.
K dispozícii sú aj aplikácie
určené výhradne na
monitorovanie malých detí.
Týmto spôsobom ušetríte
nemalé peniaze, keďže
elektronická pestúnka
s integrovaným displejom stojí aj
vyše 200 eur.
STARÝ TABLET POMÔŽE
V KUCHYNI
Tisíce receptov poruke,
videá s detailnými návodmi
a nákupný zoznam, na ktorý
pridáte položky za pár sekúnd.
Smartfóny nie sú v tomto
prípade ideálne, vhodný je
akýkoľvek tablet, optimálne s čo
najväčším rozlíšením. Jedinou
požiadavkou je, aby zvládal
prehrať videá.
Kuchárskych aplikácií je veľké
množstvo, tie najlepšie však
slovenský jazyk nepoznajú.
V receptoch si môžete ﬁltrovať
podľa typu jedál, ingrediencií či
ďalších preferencií. Aplikácie sú
spracované prehľadne, v tých
najlepších nájdete priamo
aj videá, prípadne vám na

67 %

JOJ Cinema / 22:15
Komédia / Historický
Očarujúci ﬁlm o živote slávneho dramatika, ktorý je inšpirovaný
jeho hrami Meštiak šľachticom a Tartuffe.
ff Moria ho dlžoby
a pomoc, ktorá sa mu núka, rozohrá jednu humornú situáciu
za druhou.
Francúzsko, 2007, Réžia: L.Tirard
NEDEĽA 19. 1.

ČSFD

Harry Potter a Fénixov rád

80 %

Markíza / 16:10
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Piaty ﬁlm o mladom čarodejníkovi v Rokforte. Harryho
dôveryhodnosť je spochybnená, a tak pripravuje mladých
čarodejníkov na mimoriadne nebezpečný súboj s temnými silami.
Veľká Británia / USA, 2007, Réžia: D. Yates

Oslovíte:
• 101 000 čitateľov.
• Rovnomerne zastúpené obe pohlavia.
• 79 000 čitateľov má minimálne stredoškolské vzdelanie.
• Takmer 89% čitateľov vo veku 30+.
Zdroj údajov: SML-TGI rozšírené dáta SR 2017 1.-2.kvartál (9.1.2017 - 25.6.2017)

Ceny sú uvedené bez DPH.

Rozmery inzercie
1/1

1/2

1/3

1/4

258 x 345 mm

258 x 171 mm
127,5 x 345 mm

258 x 113 mm
84 x 345 mm
127,5 x 229 mm
171 x 171 mm

258 x 84 mm
127,5 x 171 mm

1/8

hlavička
na titulke

programový
modul

127,5 x 84 mm 96,8 x 96,8 mm

65 x 47 mm

Atypické formy inzercie:
• vkladaná inzercia do 50g – 0,08 eur/ks

• vlepovaná inzercia – od 0,12 eur/ks

• pásky – od 0,17 eur/ks

Pre ostatné atypické formy inzercie

• vkladaná inzercia nad 50 g – dohodou

• strojové vlepovanie (vrátane nálepky) – od 0,15 eur/ks

• prebaly – dohodou

potrebná individuálna konzultácia.

Uzávierky pre objednávky:
10 prac. dní,

Formáty titulov:
My magazín – formát A3, novinový papier

Príplatky:
100% redakčná strana,
30% požadované umiestnenie

Periodicita:
Týždenník

Kontakty:
Riaditeľ predaja inzercie regionálnej tlače:
Mgr. Miroslav Lelek, miroslav.lelek@petitpress.sk, +421 2 3232 2280
Objednaním inzercie objednávateľ akceptuje všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie
inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. (ďalej len „VOP“). Aktuálna verzia VOP je zverejnená
na internetovej stránke www.petitpress.sk.

Manažéri predaja:
Alena Nováková, alena.novakova@petitpress.sk, 0915 750 943
Mgr. Juraj Ilečko, juraj.ilecko@petitpress.sk, 0905 278 034

Platnosť
Platnosťcenníka:
cenníka:od
od1.1.1.1.2020
2018

