CENNÍK INZERCIE SME ŽENY



platný od 1.1. 2022

Lifestylové čítanie pre aktívne ženy
SEPTEMBER • 9/2021

CENA 1 €

Prečo
je skvelé
cestovať
sólo?

Obsahová štruktúra je primárne zameraná na cieľovú skupinu aktívnych žien 35 +,
so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Prináša rozhovory so zaujímavými
osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského života – zo sveta umenia, kultúry,
športu, ekonomiky, vedy, charitatívnych a občianskych aktivít.

Michaela
MISHA
Paľová:

Konečne
SAMA PRE SEBA

STÁLE RUBRIKY: Zo sveta _ Móda _ Profilový rozhovor _ Zdravie a krása
_ Vzťahy _ Relax (kultúrne novinky) _ Recepty _ Cestovanie – Slovensko + Svet
_ Horoskop _ Wellness...

Večere
stvorené pre nás

CELKOVÝ TLAČENÝ NÁKLAD:			 42 500 ks*
TLAČENÝ NÁKLAD PRÍLOHY DENNÍKOV SME a KORZÁR: 37 100 ks*
TLAČENÝ NÁKLAD SAMOSTATNE PREDAJNÝ TITUL:
5 400 ks*
ROZSAH:
				
64 + 4 strany obálky
PERIODICITA:					mesačník
PAPIER OBÁLKA: 				130 g lesklý
PAPIER VNÚTRO:					Smart 60 g lesklý
GRAFICKÉ PODKLADY:				
tlač. PDF, 300 DPI, text v krivkách

vo vzťahoch, vzdelávaní
aj kráse

Odísť zo šoubiznisu
znamenalo poznať
skutočný svet

19

Odvážne, zvedavé, inšpiratívne

Magazín SME ŽENY - nový lifestylový mesačník pre ženy v stranovom rozsahu 64 strán.
Vychádza každý mesiac ako samostatne predajný titul a zároveň ako lifestylová
príloha denníka SME v celkovom náklade 42 500 ks.

ZDRAVÉ, CHUTNÉ
A RÝCHLO HOTOVÉ

najlepších, najhorších
aj najtrápnejších momentov v živote

Adely Vinczeovej
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*ZDROJ: Data Petit Press 2020

FORMÁTY INZERCIE

5 900 €

5 900 €

1/2 šírka
190 x 125 mm

1/2 šírka spadávka
210 x 135 mm *

1/3 výška
61,5 x 260 mm

3 800 €

1/4 výška spadávka
103 x 135 mm *

1/2 výška
93 x 260 mm

1/4 šírka
190 x 60 mm

2 100 €

2 100 €

1/2 výška spadávka
103 x 280 mm *

3 800 €

3 800 €

1/3 šírka
190 x 85 mm

1/3 šírka spadávka
210 x 95 mm *

2 600 €

2 600 €

2 600 €

1/3 výška spadávka
71,5 x 280 mm *

PRODUKTOVÝ TIP
61,5 x 85, 93 x 55 mm

panoráma 2/1
400 x 260 mm, 420 x 280 mm spadávka *

650 €

1/4 výška
93 x 125 mm

2/3 výška spadávka
137 x 280 mm *

2 600 €

3 800 €

2/3 výška
127 x 260 mm

5 300 €

1/1 spadávka
210 x 280 mm *

5 300 €

1/1
190 x 260 mm

9 000 €

650 €
2 100 €

* 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 €

Storno poplatky:
7 dní po uzávierke objednávok inzercie
50 %
viac ako 7 dní po uzávierke objednávok inzercie 100 %

Prvá pravá inzertná strana:		
7 500 €
Inzercia v prvej tretine magazínu:	
6 500 €
Vkladaná inzercia:
do 50 g		

0,09 €/ks
nad 50 g		
cena dohodou
Fóliovanie:
0,12 €/ks

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

