CENNÍK INZERCIE 

platný od 1. 1. 2022

Magazín

Technológie 10 tipov, ako si uľahčiť prácu z domu

Aktuálne informácie zo sveta biznisu, ekonomiky, rozhovory
s manažérmi a lídrami z rôznych odvetví a oblastí podnikania,
inšpiratívne príbehy firiem, start-upov a ľudí, ktorí za nimi stoja.
Silné zastúpenie má realitný biznis so zameraním na analýzy trhu,
zaujímavé developerské projekty, či rôzne rebríčky a rozhovory.

Bödör
a top tendre

Formou reportáží a rozhovorov sa osobitne venuje aj maloobchodu
a potravinovým témam, horeca segmentu, financiám, bankovníctvu,
priemyslu a ďalším oblastiam.

Tandem so stavbármi smrdí

Dôchodky
2021

DISTRIBÚCIA:

Ako sa zvýšia a čo sa mení

• Vychádza ako samostatne predajný titul v sieti Mediaprint-Kapa, vybraných
čerpacích staniciach a v obchodných reťazcoch Billa, Tesco, Kaufland a zároveň
vkladaný do celého nákladu piatkového vydania denníkov SME a Korzár.
Aktuálne termíny vydania môžete nájsť v harmonograme vydávania mesačníka
INDEX na daný rok, ktorý je dostupný na webovej adrese:
www.petitpress.sk/inzercia/mesacnik-index/.

Módne
legendy
Šijú rúška i luxus

TLAČENÝ NÁKLAD:
• 39 000 výtlačkov, z čoho 5 000 výtlačkov ako samostatne predajný titul
Zdroj: PetitPress

Vyhoreli

ČÍTANOSŤ:
• denník SME: viac ako 225 000 čitateľov
Zdroj: MML-TGI SR, 4. vlna 2020 + 1. vlna 2021

Ako zo seba prácou nevysať život. Ani na home office
4. novembra 2020, cena 1,99 €
index.sme.sk
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ROZSAH:
		64+4
PERIODICITA:			mesačník
PAPIER OBÁLKA:			
130 g lesklý
PAPIER VNÚTRO:			
57 g ultra matt
GRAFICKÉ PODKLADY:		
kompozitné PDF, 300 DPI, text v krivkách

FORMÁTY INZERCIE

5 900 €

5 900 €

1/2 šírka
189 x 123 mm

3 800 €

1/2 výška
89 x 250 mm

1/3 šírka
189 x 81 mm

1/3 výška
60 x 250 mm

2 600 €

1/1
189 x 250 mm

3 800 €

1/1
210 x 280 mm

2 600 €

1/6 šírka
189 x 40 mm

1/6 výška
60 x 123 mm

panoráma 2/1
420 x 280 mm + 5 mm spadávka, 394 x 250 mm

9 000 €

1 350 €

1 350 €

2 100 €

1/4 výška
92 x 123 mm

2 100 €

1/4 šírka
189 x 61 mm

* Cena plošnej inzercie zahŕňa uverejnenie rovnakého formátu a vizuálu inzercie v obidvoch vydaniach súčasne. 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
0,09 €/ks
		
nad 50 g
cena dohodou
Fóliovanie:
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%

Viac informácií o charakteristike a možnostiach titulu na tel.: 02/592 33 233, 230 alebo e-maile: prijem.inzercia@petitpress.sk, www.index.sme.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

