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Základné údaje:
Dátum vydania: 17. 6. 2013
Uzávierka objednávok: 22. 4. 2013
Dodanie podkladov: 30. 4. 2013
Náklad: 10 000 ks
Rozsah: min. 100 strán
Formát: 135 x 225 mm
Papier: 90 g/m2 (lesklý, farba)

KOMPLEXNÝ TURISTICKÝ SPRIEVODCA 
O BRATISLAVE A JEJ OKOLÍ V ANGLICKOM JAZYKU

Ceny inzerCie v Spectacular Slovakia - BRATISLAVA

Zľavy a zrušenie objednávky

Zľava pre inzerentov v The Slovak Spectator 5%
Zľava pre subjekty pôsobiace v odvetví turizmu za rezerváciu pred 5. aprílom 2013   10%
Zľava pre členov Bratislava Tourist Board za rezerváciu pred 5. aprílom 2013 20%
Storno poplatok po 22. apríli 2013 50%

Základná charakteristika

• 100 strán na kvalitnom farebnom papieri
• Komplexný cestovateľ o Bratislave a okolí 
• Prílohou je aj plnofarebná rozkladacia mapa       
• Základné (klasické) obsahové prvky (história, pamätihodnosti, múzeá a atrakcie, podujatia a kultúra v meste, najlepšie výhľady na mesto, praktické informácie pre turistov) 
• Turistické okruhy (balíky ako stráviť čas)
• Tématické prvky nadväzujúce na históriu a tradície (Dunaj, víno, jedlo, Rakúsko-Uhorsko, komunizmus, 2. svetová vojna, Bratislava a jej osobnosti ...)
• Tématické pokrytie pre rôzne vekové skupiny (pre mladých, rodiny s deťmi, pre seniorov, pracujúcich)
• Bratislava a aktívny oddych (bicyklovanie, splavy, turistika, adrenalínové aktivity)
• Bratislava podľa rozpočtu (Bratislava a zľavy, Bratislava za 100€, Bratislava za 500€, Luxusná Bratislava)
• Moderná a neobjavená Bratislava (nové štvrte, miesta, ktoré turisti obyčajne nenájdu)
• Bratislava a okolie (spojitosť s regiónom)
• Originálne farebné fotografie

 
Distribúcia

a) najvýznamnejšie kanály tlačenej verzie: 
• Partneri publikácie
• Predplatitelia The Slovak Spectator (medzinárodné spoločnosti, inštitúcie, ambasády...)
• Usporiadatelia najvýznamnejších podujatí v Bratislave 
• Členovia Bratislava Tourist Board (Bratislavskej organizácie cestovného ruchu)

 

b) online zverejnenie:
Vďaka partnerstvu s BTB bude cestovateľ voľne dostupný v interaktívnom pdf 
formáte pre užívateľov webu v digitálnej knižnici Floowie, ktorá je okrem počítača 
kompatibilná aj s iPhones, iPad a Smartphones. Pre šírenie online vydania bude 
vygenerovaný QR kód aj rôzne formáty založené na možnosti zdieľania či už na 
sociálnych sieťach alebo priamo na webových stránkach a doménach.

1/1
(135 x 225 mm + 5mm spadávka)

1 200 €
80 výtlačkov zdarma

1/2 
(135 x 110 mm + 5 mm spadávka)

1/4
(135 x 55 mm + 5 mm spadávka)

Inzercia na mape
(95 x 95 mm)

750 €
40 výtlačkov zdarma

390 €
20 výtlačkov zdarma 290 €

15 výtlačkov zdarma

Ostatné inzertné možnosti

Zadná vonkajšia obálka 135 x 225 mm + 5mm spadávka, 100 výtlačkov zdarma  1 550 €

Vnútorná obálka 135 x 225 mm + 5mm spadávka, 90 výtlačkov zdarma  1 350 €

Inzercia na mape 95 x 95 mm, umiestnenie inzercie priamo na mape,
 bonus: základný zápis, 15 výtlačkov zdarma 290 €

Základný zápis  názov spoločnosti, adresa, tel, web stránka,
 popis spoločnosti: 300 znakov vrátane medzier, 3 výtlačky zdarma 50 €

Rozšírený zápis názov spoločnosti, adresa, tel, web stránka, 
 krátky popis: 420 znakov vrátane medzier,
 logo alebo foto 450 x 260 mm, QR kód, 12 x 12 mm, ktorý nasmeruje čitateľa priamo
 na internetovú stránku inzerenta, 
 10 výtlačkov zdarma   190 €
Všetky ceny sú bez DPH a sú platné od 1. februára 2013

Mapa


