BOOK OF LISTS   

Základné údaje:
Periodicita: ročenka
Dátum vydania: 23. december 2013
Uzávierka objednávok: 6. november 2013
Dodanie podkladov: 11. november 2013
Náklad: min. 6 000 ks
Rozsah: min. 110 strán
Formát: 210 x 297 mm
Papier: 90 g/m2 (lesklý, farba)

Ceny inzercie v ročenke Book of Lists 2014
2/1

1/1

(420 x 297 mm)

1/2

(210 x 297 mm)

1 850 €

(186 x 132 mm)

1 200 €

100 výtlačkov zdarma

50 výtlačkov zdarma

1/3

1/4

(186 x 85 mm)

1/8

(186 x 65 mm)

640 €

Vizitka

(186 x 30 mm)

490 €

20 výtlačkov zdarma

770 €

25 výtlačkov zdarma

15 výtlačkov zdarma

330 €

10 výtlačkov zdarma

(90 x 50 mm)

150 €

5 výtlačkov zdarma

Ostatné inzertné možnosti
Generálny partner

Celá online prezentácia definovaná v online partnerstve, logo na titulke, obrandovanie strán na všetkých tabuľkových
stranách (rozmer 186x10mm, minimálne 80strán), zadná vonkajšia obálka (4. obálková strana), 1/1 strana vo vnútri publikácie,
logo v indexe, vizitka, 150 výtlačkov

6 900 €

Partner ročenky

Logo na titulke, obrandovanie strán na všetkých tabuľkových stranách (rozmer 186x10mm, minimálne 80strán), zadná
vonkajšia obálka (4. obálková strana), 1/1 strana vo vnútri publikácie, logo v indexe, vizitka, 100 výtlačkov

4 900 €

Online partner

Prezentácia online: 200.000 zobrazení - banner Leaderboard 728 x 90px na Green Pages www.greenpages.spectator.sk
(elektronická verzia Book of Lists); Exkluzívna banerová prezentácia 365 dní na www.data.spectator.sk (online databáza
pre zber údajov od Top spoločností v SR): 500 x 500 px na titulnej stránke databázy, 250 x 250 px v online dotazníkoch databázy.
Prezentácia v tlačenom vydaní: 1/1 strana, logo v indexe, 50 výtlačkov

3 000 €

Dvojitá predná obálka
420 x 297 mm, 90 výtlačkov zdarma
Vnútorná obálka
210 x 297 mm, 75 výtlačkov zdarma
Logo v Indexe spoločností Logo, 3 výtlačky zdarma

2 800 €
1 250 €
100 €

Všetky ceny sú bez DPH a sú platné od 1. augusta 2011.

Zľavy a zrušenie objednávky
Zľava pre inzerentov v Book of Lists 2013
Zľava pre inzerentov v The Slovak Spectator
Zľava za rezerváciu a úhradu pred 31. júlom 2013
Storno poplatok po 6. novembri 2013  

5%
5%
5%
50%

Book of Lists obsahuje
Kontakty na vybrané spoločnosti (viac ako 1100) vo viac ako 65 kategóriách, vrátane:
• Realitné kancelárie & developerské spoločnosti
• Audit & poradenské služby
• Právnické kancelárie
• IT & telekomunikácie
• Prepravcovia & kuriérske služby
• Bankovníctvo

• Personálne agentúry
• Hotely, reštaurácie, kúpele

• Kontakty na ministerstvá a vládne agentúry
Každý zápis bude obsahovať kontakty podľa nasledujúceho  vzorca (ak budú údaje k dispozícii): spoločnosť, adresa, kontakt, web stránka, výkonný riaditeľ a i.

Distribúcia
•
•
•
•
•

Čitatelia The Slovak Spectator
Zahraničné ambasády v Bratislave a slovenské ambasády v zahraničí
Členovia zahraničných obchodných komôr na Slovensku, SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu)
Inzerenti a všetky listované spoločnosti
Publikácia je celoročne predajná v sieti predajní Interpress, online na www.spectator.sk a petitshop.sme.sk,
osobne v sídle vydavateľstva - v Petit Shop a v redakcii The Slovak Spectator.
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