CENNÍK INZERCIE LIŠIAK



platný od 1. 1. 2022

Plnofarebný spoločenský
krížovkársky magazín

CENA 0,99 € (prEdplAtNé 0,70 €)
AprÍl 2020  56. ročNÍk

Najtradičnejší slovenský krížovkársky mesačník
Lišiak vás baví už od roku 1964. Na 42 stranách
prináša okrem švédskych krížoviek aj sudoku,
doplňovačky, písmenové a maľované krížovky,
osemsmerovky, roháčiky a logické rébusy.
Vychádza ako samostatne predajný titul,
a zároveň ako vkladaná príloha denníkov SME
a Korzár.
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CELKOVÝ TLAČENÝ NÁKLAD:			 46 000 ks*
TLAČENÝ NÁKLAD PRÍLOHA DENNÍKOV SME A KORZÁR: 35 000 ks*
TLAČENÝ NÁKLAD SAMOSTATNE PREDAJNÝ TITUL:
11 000 ks*
ROZSAH STRÁN:			
		42 strán + 4 strany obálky
PERIODICITA:					mesačník
PAPIER OBÁLKA: 				90 g ONL papier
PAPIER VNÚTRO: 				
52 g bielený novinový papier
GRAFICKÉ PODKLADY:
			
kompozitné PDF, 300 DPI,
						text v krivkách
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FORMÁTY INZERCIE

5 900 €

2. str. ob.
7 900 €

4. str.
obálky
185 x 263 mm *

1/2 šírka
164 x 117 mm

1/2 výška
80 x 238 mm

8 900 €

3. str. ob.
6 900 €

3 800 €

1/3 výška
52 x 238 mm

1/4 šírka
164 x 55 mm

1/12 výška
52 x 36 mm

krížovka
46 x 66 mm

2 600 €

800 €

2 600 €

1/3 šírka
164 x 75 mm

2. a 3. str.
obálky
185 x 263 mm *

3 800 €

1/1 strana
vnútorná
164 x 238 mm

2 100 €

620 €

* Na spadávku pridať + 5 mm 

Ceny sú uvedené bez DPH.

Príplatkové umiestnenia a neštandardné formáty:
4. strana obálky		
8 900 €
2. strana obálky		
7 900 €
3. strana obálky		
6 900 €
Prvá pravá inzertná strana:		
7 500 €
Inzercia v prvej tretine magazínu:	
6 500 €
Vkladaná inzercia: do 50 g
nad 50 g
Fóliovanie:

0,09 €/ks
cena dohodou
0,12 €/ks

Storno poplatky:
7 dní po uzávierke objednávok inzercie
50%
viac ako 7 dní po uzávierke objednávok inzercie 100%
Zľavy za objem:
2 500 € až 5 000 €
5 001 € až 10 000 €
10 001 € až 20 000 €
viac ako 20 001 €

5%
10%
15%
20%

POZNÁMKY: Cena za atypické formáty inzercie na
vyžiadanie. Pri inzercii vo forme reklamných článkov
musí byť forma zalomenia reklamných textov ako
aj použitý typ písma odlišný od formy zalomenia a
typu písma redakčných materiálov, pričom pod pojmom reklamný článok sa rozumie plošná inzercia
vo forme textových informácií, resp. kombinácia
textových a grafických informácií. 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.

Bližšie informácie na e-maile: prijem.inzercia@petitpress.sk, www.petitpress.sk
UPOZORNENIE: 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/inzercia a dostupná na vyžiadanie v inzertnej kancelárii Petit Press, a.s., Lazaretská 12,
811 01 Bratislava, alebo na emailovej adrese prijem.inzercia@petitpress.sk

